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Ajuntament de la Roca 938 422 016

Ofi cina de La Torreta 938 604 150

Ofi cina de Santa Agnès 938 424 804

Arxiu Municipal 938 424 461

Arxiu de la Memòria Popular 938 424 461

Biblioteca Municipal 938 424 461

Centre Cultural La Roca 938 424 461

Servei local d’ocupació 938 424 461

CAP- Centre d’Atenció Primària 938 424 432

Serveis Socials 938 424 432

Farmaciola Santa Agnès 938 799 178

Farmàcia de La Roca 
Miriam Abad

938 422 850

Farmàcia de La Torreta 
M.T. Blasi

938 707 262

Farmàcia la Roca Neus Girón 938 421 853

Parafarmàcia la Roca Tot Farma 931 885 497

Emergències 24 h 900 13 13 26

Centre Gent Gran La Roca 938 420 279

Centre Gent Gran La Torreta 938 793 441

Centre Gent Gran Santa Agnès 938 422 188

Centre Cívic Can Tàpies 938 604 150

Centre Cívic Santa Agnès 938 424 804

Escola Pilar Mestres 938 422 752

Escola Mogent 938 799 026

Escola La Torreta 938 705 321  
938 704 192

Escola Sta. Agnès 
de Malanyanes

938 799 287

Escola Bressol 
Les Orenetes

938 424 065

Escola Bressol La Torreta 938 704 024

IES La Roca 938 422 414

Jutjat de Pau 938 422 571

Policia local 938 422 075 
600 445 577

Presó Quatre Camins 938 422 461

Piscina Municipal La Roca 938 424 469

Piscina Municipal Santa Agnès 938 420 367

Taxis 24 hores 628 189 000

Sorea Servei d’avaries 24 h 900 304 070

Fecsa-Endesa 800 760 706

Estabanell Energia 938 609 100

Unión Fenosa 911 983 33

Deixalleria 938 420 725

Recollida de mobles 
i trastos

938 439 311

Ofi cia de Gestió Tributària 934 729 134

Tanatori Granollers 938 618 230
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ESPECIAL 
FESTES MAJORS

LA GUIA

COMPRAR AL 
POBLE TÉ PREMI!

VIDA ROQUEROLA

AL TEU SERVEI

TRIBUNA POLÍTICA

BIBLIO.LAROCA

PARADES   L569 L550 L550

Granollers-
Estació d’Auto-
busos

7:25 14:35 19:15

Costa Brava -
 Granada - 
la Torreta

7:27 14:37 19:17

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

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

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

Can Company - - 19:27

Parpers - - 19:30

ARGENTONA -
Joan XXlll - 
Pl. del Molí

- 15:00 19:40

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

HORARIS         AUTOBÚS SAGALÈS

PARADES L569 L550 L550

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

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

Parpers
- - 19:01

Can Company
- - 19:03

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

Rambla del Mestre 
Torrents - 14:24 19:07

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

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

Granollers-
Estació 
d’Autobusos

7:25 14:35 19:18

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

PARADES LÍNIA BUS 502

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

CARDEDEU -
Estació de Rodalies 7.52 11.12 17.42 20.42

La Roca Village 7.58 11.18 17.48 20.48

Plaça de l’Era 8.08 11.28 17.58 20.58

La Torreta - Costa Brava 8.15 11.35 18.05 21.05

Granollers -
Estació d’autobusos 8.20 11.50 18.20 21.20

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

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

Granollers -
Estació d’autobusos 6.45 10.20 16.50 19.50

La Torreta - Costa Brava 6.48 10.23 16.53 19.53

Plaça de l’Era 6.54 10.29 16.59 19.59

Av. Gaudí - Jaume Cuyàs 7.00 10.35 17.05 20.05

La Roca Village 7.07 10.42 17.12 20.12

CARDEDEU -
Estació de Rodalies

7.14 10.49 17.19 20.19

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

7.22 10.57 17.27 20.27
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Aquestes parades 
es realizen els 
dijous feiners 
excepte agost

www.sagales.com    902 13 00 14
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El treball dur i constant dona els seus fruits. La sacsejada que ens ha suposat 

la pandèmia ha alterat molts dels plans que teníem durant el mandat. Però 

lluny d’aturar-nos, al contrari del que es pot pensar, el govern ha treballat de 

valent per planifi car i preparar els projectes que ens ajudaran a fer progressar 

la Roca del Vallès. Vull fer un agraïment al personal municipal que, malgrat 

les difi cultats personals i professionals, ha demostrat una gran voluntat de 

servei públic i ha fet el possible perquè els nous projectes es facin realitat 

properament.

Així, en aquesta revista veureu que en els propers mesos es posaran en marxa 

diverses iniciatives per millorar la qualitat de vida del conjunt del veïnat. Tot 

són plans que teníem previstos a l’inici del mandat, ja fa anys que es treballen, 

i ara que tot va tornant poc a poc a la normalitat, els portem a terme. Farà un salt 

endavant la neteja i la recollida de residus -tot i que per temes administratius 

s’allargarà una mica més del que voldríem-, l’estat de manteniment de les 

nostres places i carrers, la seguretat ciutadana i l’enllumenat, entre d’altres.

A més, ho fem amb voluntat participativa. El govern escolta, té empatia, 

planifi ca i fa realitat moltes demandes de la població, en la mesura de les 

possibilitats del municipi i els objectius marcats. Volem una Roca del Vallès, 

neta, ordenada, accessible, cohesionada, activa. I amb el veïnat compromès. 

Per això impulsarem processos participatius, per fer-ho tot entre tots. Us 

convido a participar-hi activament i fer sentir la vostra veu!

La Roquerola >67

Butlletí d’Informació
Municipal 

de Santa Agnès, 
la Torreta i la Roca.

Octubre 2021
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TREBALLEM PEL PROGRÉS DE LA MÀ DEL VEÏNAT

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

367 >    



AMB LUPA
LICITACIONS

PAS ENDAVANT PER FER REALITAT DIVERSOS PROJECTES 
D’INVERSIÓ

El Govern dota de pressupost, 
en part amb els estalvis 
del romanent, per fi nançar 
projectes importants de millora 
de l’espai públic i la seguretat

L’Ajuntament de la Roca del Vallès farà rea-
litat durant els propers mesos diversos pro-
jectes rellevants per a la millora de l’espai 
públic i el benestar del conjunt del veïnat, 
que es porten treballant des de l’inici del 
mandat. Gràcies a una modifi cació pressu-
postària s’han incorporat prop de 5 milions 
d’euros provinents del romanent municipal, 
que són diners estalviats després de la ges-
tió feta pels serveis econòmics per mante-
nir el consistori sanejat i preparat per afron-
tar nous projectes. 

Els projectes que disposaran de recursos seran, entre d’altres:

Un cop aquests projectes te-
nen assignació pressupos-
tària, ara el consistori podrà 
treure les licitacions i endegar 
el procés perquè esdevinguin 
una realitat. Així, en els pro-
pers mesos s’iniciarà el pro-
cés per tirar-los endavant. 
Tot seguit descrivim els més 
rellevants.

4 > 67

L’Eix Cívic de la Torreta     360.064,27 €

Remodelació de Can Torrents:     
obres    315.574,17€     i mobiliari    27.282,03€

Sistema de càmeres de control de matrícules    300.000 €

Millora de via pública: pavimentació de carrers   324.675,96 € 
i arranjament de voreres   679.131,28€ (inicialment)

Remodelació del camí fl uvial   461.411,94€ 

Millora de la xarxa de clavegueram   152.762,90€ (inicialment)



AMB LUPA
LICITACIONS

Aquest darrer trimestre de l’any 
es farà la licitació del projecte, i 
durant el 2022 s’instal·laran. Es 
tracta d’un projecte molt impor-
tant que suposarà un pas enda-
vant per millorar la seguretat 
ciutadana, amb la instal·lació de 
17 punts de control que regis-
traran les matrícules dels vehi-
cles que circulen pel municipi. 
Un d’aquests punts serà mòbil i 
s’instal·larà a un dels vehicles de 
la Policia Local, fet que millorarà 
l’efi càcia d’aquest servei.

Cal remarcar que aquests dispo-
sitius només gravaran els vehi-
cles i creuran les matrícules amb 
les bases de dades policials, en 
cap cas es gravarà a persones ni 
es violarà el seu dret a la intimi-

tat, tal i com es recull en la Llei 
Orgànica de Protecció de Dades. 
A més tampoc serviran per con-
trolar el trànsit ni multar aquest 
tipus d’infraccions. Els punts de 
videovigilància estaran deguda-
ment senyalitzats per remarcar 

que es controla els vehicles que 
entren i surten del municipi. Així, 
un dels objectius seria que les 
persones que tinguin intenció de 
delinquir desisteixin atenent que 
hi ha un sistema de vigilància 
afegit als recursos assistents.

L’Ajuntament invertirà per refor-
mar diversos carrers i avingudes, 
des de l’asfalt a l’estat de les vo-
reres, així com el repintat de la 
senyalització horitzontal. Aques-
tes accions s’han anat desenvo-
lupant al llarg del mandat, però 
la pandèmia va suposar un fre i a 

partir dels propers mesos es do-
narà un impuls. Aquesta tardor 
s’aprovarà el projecte integral 
de remodelació de les voreres, 
i també es licitarà el projecte 
d’asfaltat de carrers. A tot això 
s’hi suma les tasques realitza-
des darrerament de pintura de la 

senyalització viària, projecte que 
es va iniciar a principis d’any. En 
concret es van pintar passos de 
vianants que no existien i també 
es van repintar passos de via-
nants que calia millorar, a més 
de reposar les senyals verticals 
malmeses.

Per altra banda, s’està treballant 
en la redacció d’un nou projecte 
de substitució de l’enllumenat a 
la urbanització de Sant Carles, 
dins del projecte de modifi cació 
enllumenat públic municipal. A 
principis d’any, per exemple, els 
serveis municipals també van 
reparar els fanals de diversos 
carrers del municipi: a la Placa 
Valdoriolf, c. València, c. Josep To-
relló, c. Bailén i c. Granada.

567 >    

Càmeres de videovigilància

Millora de l’accessibilitat dels carrers
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Durant els propers 8 anys la Roca 
del Vallès comptarà amb un ser-
vei de neteja viària reforçat. Ja 
s’ha aprovat el nou contracte, 
amb una inversió superior als 4 
milions d’euros, que suposarà 
múltiples millores en el servei. 
El contracte contempla que tre-
ballin al municipi un total de 6 
operaris, més un cap de treballs 
i una persona encarregada. Això 
suposa un increment respecte 
a l’anterior contracte, atès que 
s’incorpora un operari més i que 
la persona encarregada augmen-
tarà la seva dedicació fi ns al 50%. 
Pel que fa a la maquinària, s’in-
corporen al servei una escom-

bradora de gran format, 2 fur-
gons elèctrics amb caixa oberta 
o tancada, 1 furgó amb un equip 
d’aigua a pressió, 1 camió de caixa 
oberta i 1 furgoneta elèctrica. En 
l’anterior contracte només es 
disposava de dos vehicles.
Els equips tècnics seran mo-
derns i sostenibles, i permetran 
escometre la neteja viària de 
manera més efi cient. A més, la 
polivalència de la fl ota suposarà 
que es podran fer diverses ac-
tuacions, des de l’escombrat dels 
carrers a la neteja del mobiliari 
urbà amb aigua a pressió. A més, 
els vehicles disposaran de GPS i 
un sistema de control de fl otes.

La licitació pel projecte ja està 
obert, i les obres s’iniciaran el 
proper any. Amb zones de pas-
seig, descans i esbarjo per a fa-
mílies, contemplant jocs inclu-
sius per a nens i nenes de totes 
les edats, per al jovent i per a per-
sones adultes, el projecte també 

inclou zones on poder practicar 
esport i un gimnàs a l’aire lliure. 
A més, aquesta segona fase tam-
bé donarà servei a les famílies 
usuàries dels equipaments adja-
cents. La instal·lació de la pèrgo-
la, que segueix la línia que marca 
la ja existent situada entre Can 

Tàpies i el Centre Cultural, oferirà 
una zona d’ombra i aixopluc, no 
només a les persones usuàries 
del parc, sinó també a les perso-
nes que porten i recullen els nens 
i nenes de l’escola de La Torreta, 
en cas que plogui o hi hagi condi-
cions meteorològiques adverses.

D’altra banda, s’obre una 
nova circulació princi-
pal entre l’escola i la 
part inferior del parc, i 
es crea una nova escala 
per baixar el talús, una de 
centrada i en línia recte 
amb la ja existent situa-
da al costat del Centre 
Cultural. Aquesta nova 
circulació permetrà se-
parar la zona esporti-
va-recreativa de l’espai 
dedicat a infants. La du-
rada de les obres s’esti-
ma en uns sis mesos.

Nou contracte de neteja viària

Segona fase de l’Eix Cívic de la Torreta
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Albert Gil,
Alcalde de la Roca del Vallès

Moltes de les activitats i projectes es van haver d’aturar durant el 
2020 però l’Ajuntament no va deixar de treballar en cap moment. 
Així, estem preparats per tirar endavant tot un seguit de projectes 
que transformaran el municipi, sempre amb l’objectiu principal 
d’incrementar la qualitat dels serveis públics i el benestar de la 
ciutadania.

Properament s’arranjarà el mur 
de contenció a la pista poliespor-
tiva del Casal de Joves de San-
ta Agnès. Aquest mur va quedar 
molt malmès durant unes pluges 
intenses, i el consistori ha treba-
llat per elaborar un projecte per 
refer-lo i que es garanteixi la se-
guretat tant de l’equipament com 
del carrer. El mur és molt impor-
tant, ja que serveix per una banda, 
per donar estabilitat a la pista po-
liesportiva i, per l’altra, per salvar 
les diferències d’alçada que hi ha 
entre la pista i el carrer. 

El projecte de remodelació d’aquest edifi ci històric ja 
està en licitació, una actuació que afectarà l’interior de 
l’immoble. L’objectiu és modernitzar les instal·lacions, 
fent-les més accessibles i segures, i així que l’edifi ci 
pugui tornar a acollir serveis municipals d’atenció a la 
ciutadania. L’actuació es farà a la planta soterrani (que 
queda a peu de plaça), i la primera planta. A la planta 
baixa, on hi ha el Casal d’Avis, no s’hi faran obres més 
enllà de la instal·lació d’un ascensor que comunicarà 
totes les plantes. Al soterrani es farà un nou accés a 
l’edifi ci, serveis i sales de reunions. A la primera planta 
s’adequarà l’espai per acollir zones de treball, de reu-
nions i atenció. Està previst que les obres s’iniciïn l’any 
que ve i les obres s’allargaran uns sis mesos.

Millores al Casal de Joves de Santa Agnès

Remodelació de Can Torrents



El municipi de la Roca del Vallès sosté, des de fa dècades, diverses 
infraestructures claus del país, fet que li comporta moltes repercus-
sions en els àmbits de l’estructura de la població, sobre la mobilitat i 
també el medi ambient. És el cas de l’autopista AP7, i en concret del 
peatge que hi ha al municipi. 

La liberalització del peatge de l’autopista ha comportat un augment 
del trànsit, a la vegada que no s’ha adequat la via i es formen moltes 
retencions pràcticament a diari. Per l’Ajuntament, l’obertura de vials 
és una mesura totalment insufi cient, i reclama que s’actuï urgent-
ment per desmuntar tota l’estructura del peatge. A la vegada, cal 
que s’adeqüi la via i es reforcin els elements de seguretat.

L’àmbit d’actuació d’aquest projecte va des del passatge de Can 
Tàpies i el carrer Girona i s’actua en les dues voreres i la calçada. 
La proposta ordenarà els espais destinats a vehicles, vianants i 
bicicletes, així com també adaptar els passos de vianants a la 
normativa vigent. El projecte també pretén ordenar les zones 
destinades a aparcament en fi lera. L’actuació es fa conjunta-
ment amb l’Ajuntament de Granollers.

L’ESTRUCTURA DEL PEATGE HA DE 
DESAPARÈIXER

APROVAT EL PROJECTE DEL 
CARRER DE VENEÇUELA

ACTUALITAT MUNICIPAL
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L’alcalde Albert Gil, la regidora de 
Santa Agnès, Raquel Vilardebó, i 
el regidor d’Urbanisme, Xavier del 
Villar, es van reunir amb repre-
sentants de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat 
de la Generalitat de Catalunya. 
Un dels punts principals va ser la 
rotonda de l’enllaç de la C-1415c 
amb la B-40 (enllaç per agafar la 
C-60 direcció AP-7 i/o Mataró), on 
darrerament s’hi ha fet una ac-
tuació de desdoblament del ca-
rril d’incorporació. L’Ajuntament 
va tornar a traslladar el neguit 
que fa molts anys que hi ha re-
ferent al mal peraltat d’aquesta 
rotonda, on en els darrers anys hi 
ha hagut nombrosos accidents, 
sobretot desplaçaments de vehi-
cles cap a l’exterior de la roton-
da i bolcaments de vehicles pe-
sants, ocasionalment perdent la 
càrrega. A més d’aquesta qüestió, 
també es va parlar sobre la segu-
retat dels accessos a Santa Ag-
nés i de la creació d’una parada 
de bus al cementiri.

NOVA REUNIÓ 
AMB LA 
GENERALITAT 
PER MILLORAR 
LA MOBILITAT



ACTUALITAT MUNICIPAL
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La participació ciutadana en les decisions que afecten al conjunt del 
veïnat en temes rellevants serà una de les claus d’aquesta segona mei-
tat del mandat. La Regidoria de Participació Ciutadana ha impulsat di-
versos processos amb l’objectiu que les veïnes i veïns s’impliquin per fer 
arribar les seves demandes, visions i idees sobre com millorar el muni-
cipi, en diversos àmbits. Si teniu interès en participar en els processos 
que s’obriran, podeu escriure a participacio_ciutadana@laroca.cat

L’Ajuntament impulsa processos 
participatius  per crear projectes de 
manera conjunta amb la ciutadania

Al mes de febrer es va constituir 
aquest òrgan participatiu, amb 
l’objectiu de generar un espai de 
comunicació fl uïda i aproximar 
l’acció pública municipal als veïns 
i veïnes sobre l’espai públic. Es 
pretenen resoldre les nombroses 
i històriques necessitats que té 
el municipi, així com escoltar les 
demandes i suggeriments que es 
pugui fer des de la Unió veïnal. 

Si bé la convivència sempre és un tema complex que preocupa a gran 
part de la població, ara més que mai cal fer un esforç per millorar les 
nostres relacions i conviure en harmonia als nostres barris. Així, l’Ajun-
tament impulsa el procés participatiu de Convivència i Civisme a la 
Roca del Vallès. Ja s’ha fet la ponència política i ara les persones que 
vulguin formar part del Grup Impulsor, només cal que ho comuniquin a 
l’Ajuntament. Durant aquest darrer trimestre de l’any es constituirà i es 
començarà a treballar.

Taula Veïnal per un 
municipi net i ordenat

LES VEÏNES I VEÏNS S’IMPLIQUEN 
PER MILLORAR LA ROCA DEL VALLÈS

Yolanda Guarinos,
Regidora de Participació Ciutadana

El veïnat i el consistori volem treballar plegats, de manera col·laborativa, 
facilitant la informació i aconseguint una major implicació per resoldre els 
reptes que ens afecten a totes i tots. Aquest és l’esperit de la participació 
ciutadana, i el ferm compromís d’aquest govern.

Nou procés de civisme i convivència

Trobaràs el formulari properament al web municipal

Apunta’t-hi! 
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Vist l’èxit que ha tingut aquesta proposta per fomentar l’apode-
rament femení, l’Ajuntament està treballant per obrir noves ses-
sions del taller un cop fi nalitzi el present. Quan estiguin a punt 
es donaran a conèixer les dates. El taller s’enfoca en una part 
eminentment pràctica, on s’ensenyaran tècniques d’autoprotec-
ció, però també compta amb una dimensió relacional i emocional 
que fomenta el coneixement del paradigma masclista i les eines 
que hi ha per combatre’l.

S’ha aprovat la convocatòria d’una nova edició dels Plans d’Ocu-
pació, un projecte que pretén donar suport al veïnat que es troba 
en situació d’atur. Enguany es contractaran 19 persones, atès que 
el consistori ha incrementat de manera notable el pressupost. 
Qualsevol persona que necessiti assessorament de com presen-
tar la sol·licitud i la documentació pot adreçar-se al Servei Local 
d’Ocupació.

Com cada any es repartirà de ma-
nera gratuïta un calendari de paret, 
amb imatges del municipi i totes 
les festes locals i actes importants 
de la Roca del Vallès. Enguany se’n 
ocuparà íntegrament el servei de 
Comunicació, tant del disseny com 
la impressió i el repartiment.  Les 
botigues interessades en aparèixer 
al calendari poden enviar el seu lo-
gotip al consistori fi ns al 19 de no-
vembre, i es col·locarà integrat en 
el disseny. Està previst que el ca-
lendari es reparteixi abans del Na-
dal.Les botigues que hi participin 
tindran un exemplar del calendari 
de franc.

L’AJUNTAMENT 
EDITARÀ EL 
CALENDARI DE 
2022

19 PLACES PER TREBALLAR A 
L’AJUNTAMENT

NOVES SESSIONS DEL TALLER 
D’AUTODEFENSA

ACTUALITAT MUNICIPAL
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COMPRAR AL POBLE TÉ PREMI!
COMPRA I GUANYA A LA ROCA



ESPECIAL FESTES MAJORS
RECULL FOTOGRÀFIC DE LA FESTA MAJOR DE LA TORRETA
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Tornar-se a trobar amb veïns i amistats, gaudir de l’oci i la cultura, fr  
uir als carrers i places. Aquest és l’esperit de qualsevol festa major, 
i entitats i consistori han treballat per mantenir-lo malgrat les res-
triccions pandèmiques. Esperem que el proper any puguem gaudir-les 
sense limitacions! Us deixem amb un recull fotogràfi c de les festes.

LES FESTES MAJORS DONEN LA 
BENVINGUDA A UNA NOVA ETAPA

FM LA TORRETA
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ESPECIAL FESTES MAJORS
RECULL FOTOGRÀFIC DE LA FESTA MAJOR DE LA TORRETA



ESPECIAL FESTES MAJORS
RECULL FOTOGRÀFIC DE LA FESTA MAJOR DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES
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FM SANTA AGNÈS



15

ESPECIAL FESTES MAJORS
RECULL FOTOGRÀFIC DE LA FESTA MAJOR DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES
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ESPECIAL FESTES MAJORS
RECULL FOTOGRÀFIC DE LA FESTA MAJOR DE LA ROCA DEL VALLÈS
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FM LA ROCA
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ESPECIAL FESTES MAJORS
RECULL FOTOGRÀFIC DE LA FESTA MAJOR DE LA ROCA DEL VALLÈS

FOTOGRAFIES DE SERGIO SÁNCHEZ
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LA GUIA
ACTES CULTURALS I RELLEVANTS DEL MUNICIPI
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OCTUBRE

Dilluns 4 

Divendres 15 

8,15 i 22

Dissabte 16 

diverses sessions

Divendres 22

HORA DEL CONTE I IL·LUSTRACIÓ EN 
DIRECTE “LA CABRA SERAFINA”

Això era i no era una mare que tenia tres 
fi lles. Un dia els va dir que no baixessin 
al soterrani, però la seva curiositat va ser 
més forta i... Nyam! Coneixereu la cabra 
Serafi na i les seves amigues.

Hora: 17.30 h
A càrrec de: Blai Senabre (narrador) i 
Anna Font (il·lustradora).
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca a 
través del WhatsApp 674 640 308 o bé del 
telèfon 938 424 461.

LLEGIM PLEGATS
Activitat de dinamització lectora

Hora: 12.00 h
Sessió per a residents de la Residència 
Vallderiolf.

SESSIONS INFORMATIVES PLANS 
OCUPACIÓ

Hora: divendres de 10.00 h a 11.00 h
Lloc: Centre Cultural la Roca
Inscripcions: slo@laroca.cat 93 842 44 61

SORTIDA “EL MODERNISME A 
BARCELONA” - Visita al Monestir de 
Pedralbes i l’Hospital de Sant Pau

Hora: 09.00 h
Reserves: Trucar o enviar WhatsApp al 
tel. 636.88.98.38 (Casal)

CLUB DE LECTURA INFANTIL
“ELS CRUSPILLETRES”

El club es torna a reunir per compartir i 
assaborir lectures. 
Per a alumnes de 4t. Activitat coordinada 
amb les escoles del municipi.

A càrrec de: Montse Marcet.

XERRADA SOBRE : SEGURETAT I 
HIGIENE ALIMENTÀRIA A LA LLAR.

Hora: 19.00 h
Lloc: Auditori de la Roca del Vallès.
A càrrec de: Sr. Carles Fernandez.
Organitza: Grup D’opinió Céllecs.

Dilluns 15

Divendres 19

HORA DEL CONTE PER A PETITS
«LA CASA DEL SONS»
Demana cita al cap i accedeix a «la 
meva salut»

A la casa d’en Pau per les fi nestres 
surt música!, i també molts sorolls i 
sorollets. Boing, bum, cloc-cloc... En Pau 
és a la cuina i sembla que ha agafat la 
seva cassola preferida! Uix, i què és això 
que fa tant d’enrenou? Ho anem a veure? 
Truquem tots junts a la porta: riiing... 

Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal.
A càrrec de: Sandra Rossi. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca a 
través del WhatsApp 674 640 308 o bé 
del telèfon 938 424 461.

LLEGIM PLEGATS
ACTIVITAT DE DINAMITZACIÓ LECTORA

Hora: 12.00 h
Sessió per a residents de la Residència 
Vallderiolf.

Dilluns 25

Dilluns 25

«CONNECTA’T» 
TALLERS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL
COM ACONSEGUIR I INSTAL·LAR UN 
CERTIFICAT DIGITAL.

Taller obert a tothom i gratuït on se’ns 
explicarà com aconseguir el certifi cat 
digital i com instal·lar-lo als nostres 
dispositius. 

Hora: de 18.00 h a 20.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal.
A càrrec de: Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca a tra-
vés del WhatsApp 674 640 308 o bé del 
telèfon 938 424 461.

TROBADA “VIU LA LECTURA” 

Llegim: La trena, de Laetitia Colombani.
Trobada d’adults per comentar aquesta 
obra. Passa a buscar el teu exemplar per 
la biblioteca.

Hora: 20.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal.
A càrrec de: Alícia Gili.

Diverses sessions

CLUBS DE LECTURA JUVENILS

Sessions de dinamització lectora destina-
des a tots els alumnes de 2n curs d’ESO 
de l’Institut la Roca.

NOVEMBRE

Dilluns 8

«CONNECTA’T» 
TALLERS D’ALFABETITZACIÓ DIGITAL
Demana cita al cap i accedeix a «la 
meva salut»

Taller obert a tothom i gratuït on se’ns 
explicarà com donar-se d’alta al nostre 
espai personal del Sistema de Salut 
de Catalunya per realitzar tràmits i 
gestions com ara demanar una cita, 
veure els nostres informes, resultats de 
diagnòstics i vacunes i també els dels 
fi lls i fi lles, etc. 

Hora: de 18.00 h a 20.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal.
A càrrec de: Servei de Biblioteques de la 
Diputació de Barcelona.
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca a 
través del WhatsApp 674 640 308 o bé 
del telèfon 938 424 461.

Dilluns 22

TROBADA “VIU LA LECTURA” 

Llegim: Irène, de Pierre Lemaitre

Trobada d’adults per comentar aquesta 
obra. Passa a buscar el teu exemplar per 
la biblioteca.

Hora: 20.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal.
A càrrec de: Alícia Gili.

Divendres 26

XERRADA SOBRE : EL VALOR DE LA 
MEMÒRIA.

Hora: 19.00 h
Lloc: Auditori de la Roca del Vallès
A càrrec de: La Roca Solidari.
Organitza: Grup D’opinió Céllecs
Formarà part dels actes de la festa 
major d’hivern.



DESEMBRE

Dilluns 13

Dilluns 20

Dilluns 20

TALLER INFANTIL NADALENC
«FELICITACIÓ DE NADAL EN 3D»
Posem el Nadal dins d’una petita capse-
ta: arbres, neu, boles, ninots de neu, fe-
licitacions… Inventem una història amb 
imatges i posem-la dins d’una capsa. 

Hora: 17.30 h
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca a
través del WhatsApp 674 640 308 o bé del 
telèfon 938 424 461.

TROBADA “VIU LA LECTURA”
Llegim: Vincles ferotges, de Vivian 
Gornick

Trobada d’adults per comentar aquesta 
obra. Passa a buscar el teu exemplar per 
la biblioteca.

Hora: 20.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal.
A càrrec de: Alícia Gili.

ESPECTACLE FAMILIAR ESPECIAL DE 
NADAL“UNA DE PASTORETS”

Divertida i explosiva història de pastorets 
amb titelles envoltada de totes les 
nostres tradicions nadalenques i de jocs, 
endevinalles, contes i nadales. 
Hora: 17.30 h
Lloc: Biblioteca Municipal
A càrrec de: Rosa Fité. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca a 
través del WhatsApp 674 640 308 o bé del 
telèfon 938 424 461.

MERCATS SETMANALS

MERCAT SETMANAL LA TORRETA

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

MERCAT SETMANAL SANTA AGNÈS 
DE MALANYANES

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

MERCAT SETMANAL LA ROCA

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

ACTIVITATS DIRIGIDES

Intensitat: Ubicació:

Modalitat:

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

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

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

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

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

15.10h - 15.55h AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM

15.15 - 16.00h TABATA FULL BODY GAC

16.10 - 17.00h CROSS TRAINING CROSS TRAINING MOBILITY&TEHCNIQUE

17.10h - 18.00h CEM BALANÇ CICLO INDOOR IOGA FLOW CICLO INDOOR TABATA FULL BODY

18.10h - 19.00h GAC CARDIO TONO TONIFICACIÓ ZUMBA CORE STABILITY

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

19.30h - 20.15h AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM

20.10h - 21.00h PILATES IOGA FLOW

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

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

ACTIVITATS ADOLESCENTS

Alta Mitjana Baixa

Sala

Exterior
Piscina

Aigua Bicicleta Coreografi ada
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16.00h

16.55h

17.55h

19.10h

LA GUIA
ACTES CULTURALS I RELLEVANTS DEL MUNICIPI

CURSO DE BAILES EN LINEA 

CURSO DE SEVILLANAS

Horari: tots els dimecres de 17.00 h a 18 h 
Lloc: Centre Cultural la Torreta.
Organitza: Casal de Pensionistes la Torreta
Preu: 5€/mes
Información: Sra. Annick Telf. 685.73.42.41

Horari: alumnes nivell principiant: els 
dilluns de 17.00 h a 18 h
alumnes nivell avançat: els dilluns de 
18.00 h a 19.00 h / els dijous de 19.00 h a 
20.00 h
Lloc: Sala d’Exposicions la Torreta.
Organitza: Casal de Pensionistes la Torreta
Preu trimestral: 25€/persona - 40€/parella

09.00h

10.00h
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La Roca Càmera Club (LR_CC) 
neix com a associació, amb un 
primer objectiu: fomentar i divul-
gar la fotografi a en tots els seus 
àmbits, promovent una visió ober-
ta del medi fotogràfi c, de forma 
horitzontal i col·laborativa entre 
els seus associats. Aquest macro 

objectiu es concreta en diferents 
camins, alguns probablement 
costeruts, com consolidar l’Asso-
ciació com a punt de trobada dels 
afi cionats a la fotografi a, conver-
tint-nos en un espai on compar-
tir coneixements i experiències; 
d’altres potser més planers, com 

promoure la realització d’inicia-
tives fotogràfi ques, individuals 
i col·lectives relacionades amb 
el nostre poble. Al voltant d’això, 
enguany hem convocat el primer 
concurs de fotografi a de la Festa 
Major, on hem volgut donar ca-
buda a les tres festes majors del 
municipi. Ha estat una primera 
sacsejada al fotògraf que cadas-
cú porta dins. Esperem donar-ne 
moltes més, un cop  aconseguida 
la “normalitat”, sent reconeguts 
per les administracions. Projec-
tes no ens en falten: des de pro-
moure sortides fotogràfi ques, xe-
rrades, cursos, exposicions... I tot 
això implica engrescar tots els 
afeccionats i afeccionades a la 
fotografi a de manera que parti-
cipar en les activitats esdevingui 
un plaer.

LRCC vol esdevenir un punt de 
trobada de la sensibilitat foto-
gràfi ca local. Un lloc per a crear, 
compartir, discutir, empoderar, ... 
tot allò que tingui relació amb la 
fotografi a.

A LRCC apostem per la fotogra-
fi a de proximitat. Pretenem que 
bona part de la nostra aportació 
estigui vinculada a un entorn 
proper, valorant-ne el patrimoni i 
connectant les persones a través 
de les activitats, i de la creació 
i compartició de coneixement. 
Voldríem que les imatges que 
creem acabin formant part de la 
memòria col·lectiva de La Roca.

CONEIX LA ROCA CÀMERA CLUB
LRCC vol esdevenir un punt de trobada de la sensibilitat fotogràfi ca local.

VIDA ROQUEROLA
DESCOBRIM LES ENTITATS DEL POBLE



AL TEU SERVEI
BENEFICIS I INTERÈS PER A LA CIUTADANIA
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El cos de Policia Local és l’encarregat de donar se-
guretat a tot el municipi de la Roca del Vallès, el 
més gran en extensió de la comarca, composat pels 
seus nuclis de població, urbanitzacions, polígons i 
les seves zones rurals. Per donar servei, la Policia 
Local compta amb 21 places de policia, entre agents 
i comandaments. En l’actualitat hi ha 14 professio-
nals en actiu i una oposició iniciada per incorporar 5 
funcionaris més.

Entre d’altres, les funcions de la Policia Local són:

• Prevenir i actuar per evitar la comissió de delic-
tes i faltes administratives

• Vigilància dels espais públics i col·laborar amb 
els altres cossos de seguretat pública

• Ordenar, senyalitzar i dirigir el trànsit en el casc 
urbà

• Realitzar tasques de policia administrativa

• Cooperar en la resolució de confl ictes

• Protecció del medi ambient

Actualment, el cos s’està dotant de nous agents, 
renovant material operatiu, treballant noves meto-
dologies professionals i modernitzant-se tecnològi-
cament amb la futura implantació del sistema de 
videovigilància en el que ha de ser el camí cap a una 
Policia Local moderna que mira al futur.

Carrer de Catalunya, 18-24

938 42 20 75

600 44 55 77

@policia_local_roca_del_valles

POLICIA LOCAL DE LA ROCA DEL VALLÈS



En Comú

REFORMAR EL SISTEMA 
ENERGÉTICO

Necesitamos un plan de choque 
para reformar el sistema energé-
tico y evitar la ruina de negocios y 
familias. Cada día estamos ante un 
récord del precio de la luz. En Cs 
proponemos un plan de choque a 
corto plazo para bajar el precio de 
la luz, y a medio plazo aumentar 
las energías renovables para no 
depender de las energías importa-
das que tienen que pagar derechos 
de emisión. Proponemos medidas 
como la Mesa de la Energía, para 
proponer soluciones técnicas. Una 
reforma integral de la fi scalidad de 
la energía, descarbonización del 
sistema eléctrico, introducir meca-
nismos que eviten que la volatilidad 
del mercado eléctrico se traslade a 
empresas y consumidores vulne-
rables; garantizar la seguridad del 
suministro y la competitividad de 
la industria electro intensiva espa-
ñola, y progresar en la integración 
del sistema eléctrico español con 
el resto de los países europeos, 
aumentando la capacidad de las 
interconexiones eléctricas interna-
cionales.

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

C’s

30 de setembre de 2021

• Aprovació de les festes locals 

per a l’any 2022

• Declarada deserta la licitació de 

la contractació del servei de re-

collida i gestió de les fraccions 

rebuig, orgànica i voluminosos 

dels residus municipals del mu-

nicipi de la Roca del Vallès

• Aprovada la liquidació del con-

tracte gestió del servei d’escola 

bressol de la Torreta

• Aprovació de la Proposta de la 

modifi cació del calendari fi scal 

pel cobrament de les taxes del 

mercat setmanal del 2n, 3r i 4rt 

Trimestre 2021

• Aprovació del Compte General 

de l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès de l’any 2020

• Aprovació de l’acta de delimita-

ció entre els municipis de Dos-

rius i la Roca del Vallès

• Creació de les Comissions de 

seguiment del contracte que té 

per objecte el Servei de les Es-

coles Bressol Municipals 

REPASSEM EL PLE

@CsLaRoca

@CsLaRoca

@CsLaRoca

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

cslaroca@gmail.com

TRIBUNA POLÍTICA
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TRIBUNA POLÍTICA

Junts x la Roca ERC

ELS REPTES DEL NOU 
CURS POLÍTIC

El curs comença amb una certa 
normalitat gràcies a la vacunació. 
El virus continua present, però hem 
superat la fase més aguda de la cri-
sis socio-econòmica. L’Ajuntament 
ha d’afrontar 2022 amb un pressu-
post ajustat a la realitat del muni-
cipi. Passarem 2021 amb el pres-
supost de 2020 prorrogat i exigim 
que el govern d’ERC i JxLR presenti 
abans de fi nals d’any les ordenan-
ces fi scals i el pressupost de 2022. 
No podem afrontar el nou any amb 
un pressupost inadequat pensat 
per abans de la pandèmia.

S’han de recuperar inversions que 
han desaparegut de l’agenda del 
govern: la urbanització del Pas-
satge Espanya i la reforma de la 
Casa dels Mestres de La Torreta, 
les obres per permetre el doble 
sentit del bus a Santa Agnès, el 
problema de clavegueram a La Pi-
neda, i el nou casal d’avis de La Ro-
ca-Centre...

Cal afrontar problemes com les 
queixes sobre el CAP o la reivindi-
cació del bus al cementiri. Sense 
oblidar la renovació de contractes 
com el de recollida d’escombraries
(que ha quedat desert) o de l’escola 
de música.

Queda molta feina per davant i poca 
capacitat de lideratge del govern 
municipal.

TOCANT DE PEUS
A TERRA

Quan la ciutadania mostra el seu 
descontent és perquè hi ha quel-
com que no rutlla al nostre poble.

Desde Junts som conscients de que 
els veïns i veïnes de la Roca esteu 
cansats de gestions inexistents o 
mal executades i com a Ajunta-
ment, no hem estat a l’alçada. Ac-
ceptem la nostra part de culpa amb 
humiltat i amb el desig de canviar 
les coses.  Comença a ser hora que 
la confi ança que heu dipositat en 
els vostres polítics doni resultats.

Desde Junts treballem perque 
l’Ajuntament esdevingui una eina 
efi cient, àgil  i al servei del ciuta-
dans. Cal arremangar-nos, i seguir 
treballant per fer el poble que tots 
mereixem.

I això cal fer-ho  des d’ara mateix. 
JUNTS som al Govern, i tenim l’obli-
gació de canviar la realitat actual, 
sense excuses i ni un minut mes 
per predre.

La nostra bona gestió ha de con-
duir-nos a transformar la Roca en 
el poble que tots volem.

Anem per feina, ara!

AVANCEN ACTUACIONS 
DE MILLORA URBANA I DE 
SERVEIS A LA CIUTADANIA

No ha estat fàcil l’acció municipal 
en un context de pandèmia, però 
gradualment l’equip de govern va 
fent realitat l’aprovació de diferents 
projectes per millorar La Roca.

En destaquem tres, en l’àmbit de la 
dignifi cació urbana: S’ha aprovat el 
projecte i el conveni amb Granollers 
per la reforma del Carrer Venezuela. 
Dins la primera fase d’actuació, s’in-
cidirà sobre el tram comprès entre 
el Passatge Can Tàpies i el Carrer 
Girona, amb actuacions de pintura i 
reordenació dels espais, que perme-
tran més seguretat i qualitat de vida 
als veïns i veïnes del carrer.

Ja s’ha obert el període de licitació 
de l’eix cívic de La Torreta, tràmit 
previ per iniciar les obres de trans-
formació de l’espai comprès entre 
Can Tàpies, L’escola i el Centre Cul-
tural. Aquest espai central quedarà 
totalment renovat amb un gimnàs 
urbà per a la gent gran, zones enjar-
dinades i un nou parc infantil.

Entrarà també en fase de licitació 
el projecte de reforma de l’edifi ci de 
Can Torrents, amb millores d’acces-
sibilitat i adaptació d’espais interiors 
al primer pis i el subterrani. Amb 
aquesta reforma es dinamitzarà l’ús 
d’aquest equipament, incorporant 
serveis municipals en millors condi-
cions d’espai tant per la ciutadania 
com pels treballadors municipals.

PSC

@psclaroca

http://larocadelvalles.socialistes.cat/
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AMB EL VIU LA LECTURA.
Si t’agrada llegir, comentar i compartir lectures, aquest és el teu espai.
A Biblio.laroca el darrer dilluns de cada mes ens trobem per parlar de 
llibres.

En aquest volum s’apleguen els 
seus dos esplèndids llibres de 
memòries. Vincles ferotges, publicat 
l’any 1987, és un dels testimonis més 
coratjosos i inspiradors sobre els 
lligams familiars que s’hagin escrit 
mai, construït a partir de converses, 
records i discussions entre Gornick 
i la seva mare mentre passegen per 
Nova York, que també té un paperi 
mportantíssim en tot el llibre. Gaire-
bé trenta anys més tard, l’any 2015, 
retrobem Gornick a La dona singu-
lar i la ciutat, una oda a l’amistat, a 
l’amor i a la vida urbana.

Consumits 
pel foc

Vincles 
ferotges. 
La dona 
singular 
i la ciutat

La Trena

‘Ismael no ha tingut una infante-
sa gens fàcil, però ha aconseguit 
estudiar i es guanya la vida com a 
professor de llengua i literatura. Un 
dia, per atzar, es retroba amb una 
antiga veïna i a poc a poc comen-
cen a intimar, fi ns que una altra tro-
bada aparentment casual, ara amb 
el conserge de l’institut on treballa, 
porta l’Ismael a una situació límit, 
de conseqüències traumàtiques. 
Recuperar la memòria i aconse-
guir treure l’entrellat dels fets en 
què es troba atrapat serà una tasca 
difícil, que la traça de Jaume Cabré 
combina magistralment amb la 
peripècia d’un petit senglar que té 
tirada a distreure’s i a pensar més 
del compte. (Ed. 62)

De vegades, amb el cap m’escapo 
d’aquest taller
i els pensaments se m’enduen 
a països llunyans, 
a vides desconegudes.

Tres dones de tres continents di-
ferents en lluita per a combatre 
la violència social contra la dona 
arreu del món. Tres vides que s’en-
trellacen com una trena. Tres dones 
en lluita per aconseguir la llibertat 
i poder viure en confi ança, espe-
rança i il·lusió.

  Properes lectures:

22 DE NOVEMBRE 20 DE DESEMBRE25 D’OCTUBRE

Vine, llegeix i comparteix. T’hi esperem!


