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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 938 422 016

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 de la Gent Gran La Roca 636 88 98 38

Centre Gent Gran La Torreta 630 040 393

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

INS 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

93 843 93 11

Oficia de Gestió Tributària 934 729 134

Tanatori Granollers 938 618 230

TELÈFONS        D’INTERÈS

SUMARI

ESPECIAL NADAL 

ATUACIONS DE LA 
BRIGADA 

ACTUALITAT  
MUNICIPAL

LA GUIA 10-11

VIDA ROQUEROLA

TRIBUNA POLÍTICA

4-5

6-7

8-9

10-11

12

14-15

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

LA
 R

O
C

A
LA

 R
O

C
A

Aquestes parades 
es realizen els 
dijous feiners 
excepte agost

www.sagales.com    902 13 00 14
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Si per alguna cosa és especial el final i principis d’any és per trobar-se. O 
retrobar-se. Han estat anys de trasbalsos per a tothom, amb restriccions, 
confinaments i por per saber si podríem compartir plegats aquests festes. 
Enguany, per fi, podem celebrar el Nadal amb normalitat, i la il·lusió torna 
als carrers i places. S’han organitzat moltes activitats durant aquestes 
setmanes, esperem que les gaudiu molt.
Pels més petits de casa, espero que us hagueu portat bé, i que ja hagueu 
enviat les cartes pels Reis Mags d’Orient, que tornaran a venir a la Roca, la 
Torreta i Santa Agnès com sempre, al 5 de gener. Si no ho heu fet, no patiu; 
vindran els patges uns dies abans de la Cavalcada i els podreu donar les 
cartes. Recordeu que, a més de demanar joguines o coses que us facin 
il·lusió per a vosaltres, també podeu fer desitjos que beneficiïn a la vostra 
família, amistats i societat en general.  
Pels més ganàpies, com jo, espero que gaudiu d’aquestes setmanes, que 
el Tió i Ses Majestats també es portin bé amb vosaltres, i que encarem 
tots plegats l’Any Nou amb il·lusió i esperança. Tinc el convenciment que 
el 2023 serà molt bo, almenys pel que fa a la gestió municipal i als serveis 
públics. Hem treballat molt durant tot el mandat i culminaran molts 
projectes que impulsaran la qualitat de vida de tot el veïnat. 

Sigueu feliços, retrobem-nos, i celebrem. Bones festes i feliç Any Nou!

La Roquerola >72

Butlletí d’Informació
Municipal 

de Santa Agnès, 
la Torreta i la Roca.

Desembre 2022
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LA IL·LUSIÓ DEL NADAL I DE TOT EL QUE VINDRÀ

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

372 >    



ACTIVITATS PER NADAL

ACTIVITATS NADAL

Durant tot el Nadal

NADAL AL TEU COR

Al comprar en un comerç del COR, et donarem 
una butlleta, només cal omplir-la i entraràs en el 
sorteig de 1.500 € en 54 vals de descompte.

Lloc: Als comerços del COR

Organitza: Associació de Comerciants de la Roca

Dijous 22

EL PARE NOEL

Podràs veure al Pare Noel passejant pels comerços 
i desprès, a la Plaça de l’era el Pare Noel parlarà 
amb tu i t’oferirà una xocolata calenta.

Hora: A partir de les 17h

Lloc: Als comerços del COR i a la plaça de l’Era

Organitza: Associació de Comerciants de la Roca

4 > 724 >



ACTIVITATS NADAL

Del 27 al 30 desembre

PARC DE NADAL 

Enguany, juntament amb l’associació juvenil A 
Parts Iguals, realitzarem el Parc de Nadal, que 
comptarà amb dos espais: un espai interior carre-
gat d’activitats per als i les més petites de la Roca 
amb tallers de circ, inflables gegants, activitats es-
portives, etc. i un espai carregat de cultura urbana, 
on podrem gaudir d’un skatepark, tallers de danses 
urbanes, beatmaking, rap i graffiti. En acabat, hi 
haurà diferents actuacions d’acord amb la discipli-
na urbana que s’hagi treballat durant el dia.

Horari:  
Parc infantil de 10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19.30 h

Espai juvenil de 17 a 21 h

Lloc: Interior i exterior del CEM

Preu de l’espai infantil: Mig dia 3 € / dia sencer 5 €

Divendres 30

ARRIBADA DEL PATGE REIAL  
A SANTA AGNÈS DE MALANYANES

Recollida de cartes, espectacle infantil i xocolatada.

Hora: 17.00h

Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès

Organitza: Associació de Veïns de Santa Agnès

ARRIBADA DEL PATGE REIAL  
A LA TORRETA

Recollida de cartes, tallers i xocolatada.

Hora: 17.30h

Lloc: Centre Cultural de la Torreta

Organitza: Associació de Veïns de la Torreta

GENER

Fins el 10 gener:

NADAL AL TEU COR

Al comprar en un comerç del COR, et donarem 
una butlleta, només cal omplir-la i entraràs en el 
sorteig de 1.500 € en 54 vals de descompte.

Lloc: Als comerços del COR

Organitza: Associació de Comerciants de la Roca

Diumenge 1

ARRIBADA DEL PATGE REIAL  
A LA ROCA

Recollida de cartes

Hora: 17.00h

Lloc: Centre Cultural de la Roca

Organitza: Comissió de Reis la Roca

Dijous 5

TALLER DE FANALETS

Taller de manualitats per a crear el teu fanalet per 
poder rebre a SSMM els Reis d’Orient d’una manera 
gegantina!! Nosaltres hi posem els material, tu hi 
poses el teu art i la teva creativitat!

Hora: de 10 a 13h

Lloc: La Placeta

Organitza: Colla de Geganters de la Roca del Vallès

572 >    



OBRES I SERVEIS

CUIDANT DE L’ESPAI PÚBLIC
Les persones que treballen a la Brigada municipal multipliquen els esforços per mantenir 
en bones condicions l’espai públic. A més de les tasques d’obres de petita envergadura i 
manteniment dels carrers i places, la brigada municipal també s’encarrega de reparar els 
desperfectes ocasionats ja sigui per un accident com per actes vandàlics, on hi dediquen, 
malauradament, una gran quantitat d’hores i esforços de la seva jornada laboral. L’Ajuntament 
dona les gràcies a l’equip per la gran dedicació i professionalitat.

6 > 726 >

Manteniment i eliminació d’actes incívics al CC de la Roca

Millora del pont de Can Colet i Can Borrell

Neteja i recuperació de la Font de la Salut



OBRES I SERVEIS

772 >    

Reparació de les baranes de fusta que degut al vandalisme s’han de reparar massa sovint

Reparació de pilones, papereres, bancs, etc... elements que degut a accidents o vandalisme, sempre cal repa-
rar o, fins i tot, substituïr per nous elements



MILLORA DE LA BV-5105 A L’ALÇADA DE SANTA AGNÈS

ACTUALITAT MUNICIPAL

S’ha dut a terme la instal·lació de nous elements lúdics 
i esportius que milloren el parc de l’entrada de la Roca, 
al costat del riu Mogent. En concret s’hi ha instal·lat 
unes porteries, una cistella i un castell multijoc, amb 
tobogans, passarel·les i barra lliscant. Tot plegat se 
suma a les darreres incorporacions del parc: la tirolina, 
les molles i els gronxadors, un dels quals és adaptat 
per a infants amb diversitat funcional. Tot plegat s’em-
marca amb els treballs de millora dels parcs infantils.

L’objectiu és millorar aquests vials fent el ferm més 
uniforme, perfilar-ne els perímetres, netejar els vo-
rals i controlar la vegetació dels límits o de la secció 
transversal. D’aquesta manera, seran més segurs i 
accessibles tan pel veïnat com pels serveis d’emer-
gències. El termini d’execució és de dos anys, tot i 
que s’han començat a fer treballs. El projecte inclou 
60 camins municipals d’ús públic, subdividits en 136 
trams, amb una longitud total de 72,157 quilòmetres. 

ARRANJAMENT DE PROP DE 
72 KM DE CAMINS PÚBLICS

MÉS JOCS I MÉS 
ACCESSIBLES ALS PARCS 

8 > 728 >

Després de les continuades reivindicacions de l’Ajun-
tament i del veïnat, finalment la Generalitat ha efec-
tuat una intervenció a la carretera BV-5105 per millorar 
la seguretat dels accessos a Santa Agnès de Malanyanes. 
Tot el tram entre la rotonda d’enllaç amb la C-60 i la 
rotonda d’enllaç amb l’autopista AP-7 passa a ser de 
màxim 60 km/h, i s’ha renovat tota la senyalització 
vertical a tal efecte. També s’han instal·lat balises re-
flectants a tota la zona zebrada de la carretera, i les 
bandes transversals són rugoses per alertar als con-
ductors que les trepitgin.



ACTUALITAT MUNICIPAL

El Premi Romà Planas i Miró, impulsat per l’Arxiu de 
la Memòria Popular de la Roca del Vallès. Ha estat 
aquest any per “Records de deu dones”, del Col·lectiu 
Pasta de Full de Cardedeu, un  recull d’una seixante-
na de relats curts amb diverses experiències viscudes 
per les autores. El premi consisteix en la publicació 
de l’obra guanyadora i 1.300 €. Des de fa 25 anys, les 
integrants de Pasta de Full es reuneixen en un taller 
d’escriptura al municipi veí.

EL COL·LECTIU PASTA 
DE FULL GUANYA LA 24A 
EDICIÓ DEL PREMI ROMÀ 
PLANAS I MIRÓ

Torna el projecte tecnològic i de robòtica Vallèsbot, la 
iniciativa nascuda de les inquietuds de professionals de 
l’educació que veuen en la robòtica una eina poderosa 
per incentivar vocacions tecnològiques entre els infants. 
Cada any es fan diverses activitats amb els centres edu-
catius per fomentar l’interès de l’alumnat en aquests 
àmbits. Enguany el tema central de les activitats serà 
l’aigua, amb el lema “Gota a gota”. La sala de Plens de 
l’Ajuntament va acollir la presentació d’aquesta sisena 
edició, amb la presència d’una representació de les di-
ferents comunicats educatives que participaran del pro-
jecte. Enguany participaran 20 centres educatius dels 
municipis de Granollers, les Franqueses del Vallès, Ca-
novelles i la Roca del Vallès, amb prop de 800 alumnes.

Els joves que necessitin assessorament i acompanya-
ment en els estudis i també en el procés de transició 
del sistema educatiu al sistema laboral compten de nou 
amb el programa Referents d’Ocupació Juvenil. Es tracta 
d’una iniciativa del Consell Comarcal del Vallès Oriental 
amb el suport de l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb 
una professional que atén personalment als i les joves 
quinzenalment a l’Institut.

LA ROCA ÉS L’AMFITRIONA 
DE LA NOVA EDICIÓ DEL 
VALLÈSBOT 

NOVA EDICIÓ DEL 
PROGRAMA REFERENTS 
D’OCUPACIÓ JUVENIL

972 >    



TALLER DE PILATES

Tots els dilluns de 18 a 19h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de San-
ta Agnès

TALLER DE IOGA

Tots els dilluns de 19 a 20h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de San-
ta Agnès

TALLER DE GIGGONG

Tots els dimarts de 10 a 11.30h 
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

PUNTES DE COIXI

Tots els dimarts de 16 a 19h
Veniu a passar una estona els dimarts 
a la tarda, on podràs gaudir i aprendre 
a fer puntes de coixí. Obert a totes les 
edats. 
Lloc: Centre Cívic Can Tàpies
Preu: 20 euros mensuals
Organitza: Associació de Puntaires de 
la Torreta

TALLER DE TAI-TXÍ

Tots els dimarts de 18 a 19h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de San-
ta Agnès

TALLER DE PINTURA

Tots els dimarts de 18 a 20h
Lloc: Sala Biblioteca del Centre Cívic  
de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de San-
ta Agnès

TALLER DE SWING

Tots els dimarts de 19 a 21h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de San-
ta Agnès

FEMENINAMENT

Tots els dimecres de 10 a 11h
Grups de dones on poder compartir ex-
periències i gaudir d’un espai de cura 
mitjançant 12 tallers i activitats sobre 
gestió d’emocions, meditació, chi kung, 
xerrades, ...
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Preu: Gratuït amb inscripció prèvia a 
través del correu sanitat@laroca.cat 
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

TALLER DE LA MEMÒRIA GENT GRAN

Tots els dimecres de 16.30 a 17.30h
Lloc: Sala Biblioteca del Centre Cívic  
de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de San-
ta Agnès

AGENDA

CLASSES DE BALL EN LÍNIA

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

SUPORT EMOCIONAL PER APERSONES  
CUIDADORES 

Tots els dimecres des de l’11 de gener fins 
al 15 de març de 9.30 a 11.00h
Suport Psicològic per a persones cuida-
dores no professionals. El Grup de Su-
port Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) és 
un espai de relació, de suport emocional i 
d’intercanvi d’experiències i ajuda mútua 
entre persones cuidadores no professio-
nals. No és un curs de formació.
Lloc: Centre Cultural la Roca
Per apuntar-se cal adreçar-se a l’OAC 
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
Organitza:  Diputació de Barcelona i 
Ajuntament de la Roca del Vallès 

TALLER D’ANGLÈS PER A NENS

Tots els dijous de 17.30 a 18.30h
Lloc: Sala Biblioteca del Centre Cívic 
de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de San-
ta Agnès

TALLER DE TAI-TXÍ

Tots els dijous de 18 a 19h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de 
Santa Agnès

TALLER DE SEVILLANES

Tots els dijous de 19 a 20h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de 
Santa Agnès

TALLER D’ANGLÈS PER ADULTS

Tots els dijous de 19 a 21h
Lloc: Sala Biblioteca del Centre Cívic 
de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de San-
ta Agnès

FEMENINAMENT

Tots els divendres de 10 a 11h
Grups de dones on poder compartir ex-
periències i gaudir d’un espai de cura 
mitjançant 12 tallers i activitats sobre 
gestió d’emocions, meditació, chi kung, 
xerrades, ...
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Preu: Gratuït amb inscripció prèvia a 
través del correu sanitat@laroca.cat
Organitza: Ajuntament de la Roca 
 del Vallès

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

FEMENINAMENT

Tots els divendres de 15.15 a 16.15h
Grups de dones on poder compartir ex-
periències i gaudir d’un espai de cura 
mitjançant 12 tallers i activitats sobre 
gestió d’emocions, meditació, chi kung, 
xerrades, ...
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Preu: Gratuït amb inscripció prèvia a 
través del correu sanitat@laroca.cat 
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès

FEMENINAMENT

Tots els divendres de 17.30 a 18.30h
Grups de dones on poder compartir ex-
periències i gaudir d’un espai de cura 
mitjançant 12 tallers i activitats sobre 
gestió d’emocions, meditació, chi kung, 
xerrades, ...
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Preu: Gratuït amb inscripció prèvia a 
través del correu sanitat@laroca.cat 
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès

TALLER DE BALL EN LÍNIA

Tots els divendres de 19 a 20h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Associació de Veïns de 
Santa Agnès

GENER

Dissabte 14

SORTIDA MENSUAL A DIFERENTS INDRETS 

DE CATALUNYA

Lloc: Pendent de confirmar
Per més informació trucar o enviar 
WhatsApp al telèfon 636889838
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

Dissabte 28

TARDA DE BALL

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

Dissabte 28 I Dimenge29

CAMPIONAT DE TWIRLING FASE DANSA

Fase classificatòria per l’europeu 2023
Hora: De 9 a 20h
Lloc: Centre Municipal Esportiu (CEM)
Preu: Gratuït
Organitza: Club Twirling la Torreta

ACTIVITATS CADA MES
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AGENDA

MARÇ

FEBRER

Dimenge29

CROS COMARCAL ESCOLAR

Cros escolar obert a tots els infants i 
joves del municipi de 3 a 16 anys.
Hora: de 10 a 13h
Lloc: Espai deixalleria
Preu: Gratuït
Organitza: Associació A Parts Iguals i 
Ajuntament de la Roca del Vallès

Dissabte 4

SORTIDA MENSUAL A DIFERENTS INDRETS 
DE CATALUNYA

Lloc: Pendent de confirmar
Per més informació trucar o enviar 
WhatsApp al telèfon 636889838
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

PROJECCIÓ DE LA PEL·LÍCULA DE LA 27a EDI-
CIÓ DEL PESSEBRE VIVIENT

Una tarda de compartir veient la pel·lí-
cula del Pessebre realitzat al Nadal i 
berenant junts. Hi haurà lliurament de 
premis i records. Tothom és convidat.
Hora: de 18 a 20h
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Preu: Gratuït
Organitza: Associació Amics del Pes-
sebre Vivent de la Torreta

Dilluns 6

CAMPANYA DONACIÓ DE SANG

Cal portar document identificatiu ofi-
cial i no venir en dejú
Hora: de 10 a 14h i de 17 a 21h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Organitza: Associació de Donants de 
Sang del Vallès Oriental, Banc de Sang i 
Teixit i Ajuntament de la Roca del Vallès

Dissabte 18 de febrer

FESTA DE CARNESTOLTES

Diumenge 19

FESTA DELS TRES TOMBS (Sant Antoni 
Abat)
Recorregut/cercavila de cavalls i 
carros de tracció animal. Benedicció 
dels animals a la plaça de l’Església.
Hora: 11.30h inici cercavila
Lloc: Plaça de l’Església
Organitza: Amics dels Arriers de la 
Roca del Vallès

Dissabte 25

TARDA DE BALL

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

Dissabte 4

SORTIDA MENSUAL A DIFERENTS INDRETS 
DE CATALUNYA

Lloc: Pendent de confirmar
Per més informació trucar o enviar 
WhatsApp al telèfon 636889838
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

DIADA D’ANDALUSIA

Lloc: Centre Cultural de la Roca
Organitza: Associació Rociera de la 
Roca del Vallès

Dissabte 11

CAMINET DELS IBERS

Cursa de Trail Infantil oberta a tots 
els infants i joves del municipi. Cir-
cuits adaptats a   totes les edats de 
3 a 16 anys.
Hora: Pendent de confirmar
Lloc: Esplanada Font de Can Planes
Organitza: Associació A Parts Iguals 
i Camí dels Ibers

Dissabte 25

TARDA DE BALL

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

ACTIVITATS ADOLESCENTS

ACTIVITATS DIRIGIDES

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)

09.30 - 10.15h AIGUAGIM (AIN) AIGUAGIM (JUA) ABDOMINALS 30’ (LAU) AIGUAGIM (MIR) ENIGMA De 9 a 9.50h

09.30 - 10.20h CICLO INDOOR (LAU) GAC (MIR) TOTAL PUMP (LID) TABATA FULL BODY (ADR) CICLO INDOOR (AIN) ENIGMA De 10 a 10.50h

09.30 - 10.20h IOGA (MAR)

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 FITNESS CIRCUIT’30  (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

IOGA (MAR)ACTIVITAT NO INCLOSA EN LA QUOTA
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Com ho fem? Amb l’ajuda i col·labo-
ració de voluntaris i cases d’acolli-
da, ja que no disposem d’espai físic, 
de forma que els gossos i gats tin-
guin una llar, mentre cerquem una 
família idònia per ells, on sentir-se 
acollits i evitar que es sentin sols. 

Durant el transcurs fem el protocol 
veterinari, analítiques, vacunes, des-
parasitació interna i externa, identi-
ficació amb xip i esterilització. Hi ha 
casos que necessiten tractaments 
mèdics, que també els donem, tot 
perquè estiguin el millor possible.

Què fer si trobem un animal? Con-
tacteu amb la policia o amb nosal-
tres, tel. 613.044.803, informeu de la 
ubicació i una voluntària anirà a per 
passar el lector de xip i poder con-
tactar amb la família. En cas de que 
no tingui xip, el tindrem acollit durant 
el temps que marca la llei, farem di-
fusió del cas a les xarxes i, passat el 
termini li buscarem una família.

Si ens vols ajudar en aquest 
projecte i formar part del nos-
tre equip, envia’ns un correu a  
aparlaroca@gmail.com i t’infor-
marem. També ens pots ajudar 
fent-te teamer, amb només 1 € al 
mes podem ajudar-los, fent un 
donatiu al nº Bizum: 05966 o per 
transferència al n° compte bancari:  
ES37 0073 0100 5105 0624 3037.
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PROTECTORA D’ANIMALS DE LA 
ROCA (APAR)

VIDA ROQUEROLA
DESCOBRIM LES ENTITATS DEL POBLE

APAR La Roca va néixer al març de 
2020 amb l’objectiu de vetllar pels 
interessos i el benestar animal del 
nostre municipi. 

Qui som? Som un grup de perso-
nes, voluntàries, disposades a aju-
dar als peluts a tenir el seu espai 
on sentir-se segurs, respectats i 
estimats.

Quin és el nostre objectiu? La 
gestió i control d’aquells gossos i 
gats que s’hagin trobat, perduts, a 
trobar-se amb la seva família. 

Què fem? volem conscienciar del 
que suposa tenir un animal com a un 
membre més de la nostra família, 
del que suposa aquesta responsa-
bilitat i també de tots els beneficis 
que ens podem aportar mútuament. 
Per ells som el seu món! 



PUBLICITAT



En Comú

Parece el título de una canción, 
pero hace referencia a un hecho  
habitual en nuestro Municipio: la 
no presentación del Presupuesto 
Municipal para el año siguiente  en 
tiempo y forma.

Ademas este año se añade la no 
presentación a pleno del proyecto 
de ordenanzas fiscales (OO.FF) 
para su aprobación y entrada en 
vigor en enero de 2023.

Las OO.FF manifiestan la propues-
tas de ingresos de un gobierno, 
en este caso ERC-JxCat, para el 
año siguiente y a partir de esos 
ingresos se debe de elaborar los 
Presupuestos Municipales para 
establecer las prioridades de inver-
sión del Municipio para el ejercicio 
2023.

El año 2023 es un año importante 
al ser el final de un mandato, coa-
lición ERC-JxCat, y el inicio de otro 
periodo.

Esperamos que este hecho no 
sea la imagen de un equipo de 
gobierno que esta pensando más 
en las elecciones que en la gestión 
diaria del Municipio.

Dani Martín

Portavoz La Roca en Comù

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

C’s

Sessió plenària del 24 de 
novembre
•Aprovació de la xifra oficial de 

població a data 1 de gener 
2022.

Aprovació modificació del Text 
refós dels Estatuts del Con-
sorci Besòs Tordera 2022.

Aprovació definitiva de la mo-
dificació del projecte d’esta-
bliment d’un servei local de 
Servei Públic “Centres de la 
Gent Gran” i del seu regla-
ment regulador.

Sessió plenària extraordinària 
del 27 d’octubre
• Aprovació contractació de 

l’adjudicació de la concessió 
de serveis per a la gestió i 
explotació dels bars-cafe-
teries ubicats a les instal·la-
cions esportives municipals.

Aprovació de la modificació 
pressupostària, en la moda-
litat de crèdit extraordinari 
per tal d’atendre la licitació 
per l’obertura de les franges 
forestals.

Sessió plenària del 29 
de setembre
• Aprovació de les festes lo-

cals 2023.
• Aprovació del manual 

d’identitat corporativa i del 
manual d’estil de l’Ajunta-
ment de la Roca del Vallès.

• Aprovació d’imposició de 
penalitats per compliment 
defectuós del contracte, es-
coles bressol de la Roca del 
Vallès - LOT 1 i 2.

REPASSEM EL PLE

@CsLaRoca

@CsLaRoca

@CsLaRoca

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

cslaroca@gmail.com

TRIBUNA POLÍTICA
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TODO SIGUE IGUAL
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TRIBUNA POLÍTICA

ERCPSC

@ErcRoca

@esquerralaroca

@ERClaroca

http://locals.esquerra.cat/larocavalles

Junts x la Roca

@juntsperlaroca

@juntsperlaroca

@psclaroca

http://larocadelvalles.socialistes.cat/

Afrontem la recta final del mandat 
amb la voluntat de seguir avançant 
amb la millora dels serveis munici-
pals i els espais públics, en el suport 
al teixit associatiu i en la protecció a 
les persones més vulnerables.

El nostre municipi portava molts 
anys sense fer grans inversions a la 
via pública, amb els principals con-
tractes de serveis caducats, i sense 
manteniments adequats a les ne-
cessitats del municipi.

Durant aquests anys hem acon-
seguit capgirar aquesta situació i 
ja són realitat algunes de les ac-
tuacions que s’estaven treballant 
abans de la pandèmia. A banda de 
les accions per renovar parcs in-
fantils, voreres i equipaments, les 
properes setmanes s’iniciaran noves 
actuacions, com la Rambla de Santa 
Agnès i la renovació del paviment 
de molts carrers, on feia molts anys 
que no s’havia pogut incidir. En sín-
tesi, s’està fent una forta inversió per 
renovar i posar al dia el municipi en 
tots els àmbits.

Des d’ERC seguim compromesos 
amb els nostres ideals republicans, 
feministes i d’esquerres, per fer un 
municipi més accessible, més just 
i inclusiu, i més respectuós amb 
el medi ambient. Ens queda molta 
feina a fer i seguirem posant tot l’es-
forç per millorar la qualitat de vida 
dels veïns i veïnes de la Roca del 
Vallès.

Acaba l’any 2022 i ens adonem que, 
com es diu al carrer, el temps passa 
molt de pressa. En pocs mesos fi-
nalitza el mandat i és moment per 
mirar enrere i avaluar quina empre-
mta hem deixat al nostre poble.

Aquest any ha estat marcat per una 
feina molt intensa en tirar endavant 
molts projectes que ja s’estan co-
mençant a materialitzar i d’altres 
que s’iniciaran ben aviat. Aquesta 
etapa ens ha demostrat que una 
bona gestió, amb planificació i rigor 
executiu, són els ingredients perquè 
tot arribi a bon port.

En els darrers mesos hem pogut 
veure que s’iniciaven les feines per 
millorar diversos trams de voreres 
i que es milloraven els parcs infan-
tils. A aquestes feines s’uneix l’inici 
de les obres al sostre del pavelló 
vell i el canvi de la gespa del camp 
de futbol de santa Agnès. I, en els 
pròxims mesos, començarà l’asfal-
tatge de molts carrers i la renovació 
del Gimnàs del Centre Esportiu.

Acaba el mandat 2019-23 i des de 
Junts per la Roca ens sentim or-
gullosos d’haver sigut capaços 
de posar en marxa un Ajuntament 
que vam trobar paralitzat. Queda 
moltíssima feina per fer i creiem 
aquesta és la línia per aconseguir el 
poble que volem.

Aprofitem per desitjar-vos unes 
bones festes de Nadal i un feliç any 
2023!

No presentar les ordenances fis-
cals ni el pressupost municipal per 
2023 és el darrer exemple del fra-
càs del govern d’ERC i Junts i una 
mostra de la renúncia a afrontar les 
necessitats del municipi i els rep-
tes que ens planteja el proper any. 
Aquest model de gestió basat en 
la manca de planificació i de visió 
de futur que, en combinacions di-
ferents entre ERC i Junts/CiU, ha 
dominat el govern municipal des 
de l’any 2007 està esgotat i ha pro-
vocat una paralització de l’Ajunta-
ment i un retrocés de La Roca, La 
Torreta i Santa Agnès en serveis i en 
qualitat de vida.

El suspens d’ERC i Junts amb la pitjor 
nota de la província de Barcelona amb 
un 4 al Dibarómetre de la Dipu-
tació es una dada del fracàs d’un 
equip de govern que no ha tingut 
la capacitat per governar l’Ajunta-
ment i liderar el municipi.

Al mes de maig la ciutadania tor-
narà a tenir la paraula per decidir 
qui té els projectes, les idees i la 
capacitat per afrontar els proble-
mes actuals i els reptes de futur. 
Governar significa analitzar, priorit-
zar i planificar, en definitiva, treba-
llar i gestionar, sense solucions mi-
raculoses ni terminis impossibles 
d’assolir. En fer feina per millorar la 
vida de la ciutadania ens trobaran 
sempre als socialistes.

MOLT BONES FESTES

PAS A PAS, AVANCEM EN LA 
MILLORA DEL MUNICIPI

UN 2022 DE MOLTA FEINAFINAL DE MANDAT
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Parc de Nadal infatil
Per a infants de 2 a 12 anys
Horari: 10.30 a 13.30 h 
i 16.30 a 19.30 h
Preu: 3€ el migdia i 5€ tot el dia
Ludoteca, inflables, espai de circ..

Parc 
de Nadal

Parc de Nadal juvenil
Per a majors de 12 anys
Horari: de 17 a 21 h
Preu: gratuït
Tallers de hip hop, graffitis...
Skatepark obert a tothom

Interior i exterior del CEM

Del 27 al 30 
de desembre


