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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
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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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Aviat posarem punt i final al mandat. Creieu-me que ha estat un dels més 
complicats que hem viscut els qui fa anys que ens dediquem al que més 
ens apassiona, la política local. Gestionar i liderar la incertesa és un repte 
no apte per a indecisos o qui es mou només per interès o inèrcia. Així que 
durant aquests quatre anys ens hem arremangat i, potser de manera 
deslluïda, hem treballat moltíssim per posar bases sòlides per construir 
la Roca del Vallès del present i del futur, amb millores destacades en 
diversos eixos, com ara la millora de l’espai públic, la mobilitat i seguretat, 
la recuperació social i econòmica i la consolidació dels serveis públics.
El balanç de la feina feta és molt positiu. I és obvi que ens han quedat moltes 
coses per fer, ja m’agradaria que no ens hagués impactat la pandèmia 
i després una crisi de materials i inflació. Però malgrat tot hem pogut 
avançar amb projectes que transcendeixen el mandat i que beneficiaran al 
veïnat durant molts anys. En són exemple els nous contractes municipals 
de neteja de la via pública i de recollida d’escombraries, una rèmora que 
arrossegàvem i que finalment hem pogut fer un salt qualitatiu endavant. 
A més, tenim més contractes en marxa per arranjar vials, millorar 
l’enllumenat, rehabilitar equipaments o seguir ampliant l’Eix Cívic de la 
Torreta o construir la futura Rambla de Santa Agnès.
El municipi avança, i això ens anima a continuar assolint més reptes per 
poder fer aquest salt qualitatiu que us deia. Tenim clar cap a on anem, i 
això és la principal garantia d’un bon govern. En el futur hi haurà molts 
reptes, com impulsar el teixit econòmic o oferir més i millors recursos al 
teixit associatiu. Però tenim clar que ho assolirem, perquè durant aquests 
anys hem consolidat un model de gestió molt positiu.
M’acomiado d’aquests escrits periòdics. Ha estat un plaer ser el vostre 
alcalde durant aquest mandat. Molta sort a totes i tots i seguim!

La Roquerola >73
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LA ROCA DEL VALLÈS TÉ UN BON FUTUR

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

373 >    



Ja fa tres anys del decret d’Estat d’Alarma, que va 
comportar un confinament generalitzat de la pobla-
ció per evitar els contagis de la Covid-19. Per recordar 
aquest fet, i tot el que ha comportat des d’aleshores, 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès va organitzar un 
acte emotiu, a la plaça de Can Torrents. Allí s’hi va 
plantar una olivera, amb una placa commemorativa 
que guarda un record per les persones que van morir 
per culpa de la pandèmia, i que reconeix la tasca vital 
que van dur a terme els serveis essencials i emer-
gències, així com al grup de voluntariat.

LA ROCA DEL VALLÈS RECORDA L’IMPACTE DE LA PANDÈMIA
A Can Torrents s’hi ha plantat una olivera i instal·lat una placa per homenatjar les 
persones finades per la Covid-19 i reconèixer la tasca dels serveis essencials

Albert Gil,
alcalde

Volem recordar a totes les persones que ens han deixat en aquests 
tres anys, i volem agrair també totes les persones que ens han aju-
dat, que s’han deixat la pell per donar un cop de mà a qui més ho ne-
cessitava. Per això tindrem per sempre aquest record a l’espai públic.

AMB LUPA
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El protagonisme de la jornada va ser pels familiars 
i per les persones treballadores abans esmentades. 
Així, es va donar veu a diverses personalitats. En pri-
mer lloc, a la doctora Núria Salvador, directora de 
l’Àrea Bàsica de Salut de la Roca del Vallès. Després 
va prendre la paraula Vicenç Pont i Paquita Beren-
guel, en representació de la Xarxa de Voluntariat. En 
darrer lloc, va intervenir Agustí Molero, director de 
l´Escola Pilar Mestres, en representació de la co-
munitat educativa. Finalment el batlle Albert Gil va 
agrair el personal municipal la seva tasca durant la 
pandèmia: brigada, policia local, cultura, promoció 
econòmica, comunicació, participació, ADF, etc. Per 
amenitzar l’acte, es va comptar amb l’actuació de 
l’Éric Barea, de l’Escola Municipal de Música.

AMB LUPA
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ACTUALITAT

Han finalitzat les obres de reforma del carrer, que ha 
guanyat en seguretat i comoditat. Hi havia una  problemà-
tica generada per l’arbrat amb els paviments, i s’ha resolt 
per complet. D’aquesta manera, s’han refet les voreres, 
que han guanyat amplada, i s’ha plantat nou arbrat que no 
generarà els problemes anteriors. S’ha millorat l’enllume-
nat, s’ha ordenat l’aparcament i s’ha construït un carril per 
a bicicletes. Aquest vial és molt important, atès que con-
necta dos equipaments cabdals: el CEM i l’institut.

El camp de futbol municipal de Santa Agnès de Malan-
yanes compta amb una nova superfície al terreny de joc. 
L’anterior gespa presentava moltes deficiències i era una 
operació del tot necessària per millorar la qualitat del 
camp. A part del canvi de gespa també s’han col·locat xar-
xes parapilotes darrera les porteries de futbol 7, s’ha ins-
tal·lat un marcador electrònic i un filtre per evitar que els 
microplàstics derivats del cautxú arribin al sistema públic 
de desaigües.

S’han fet les tasques de millora de les interseccions de 
la BV-5105 a les entrades de Santa Agnès (amb l’avingu-
da d’Antoni Gaudí). Operaris de la Generalitat han fet tre-
balls de senyalització horitzontal: repintat de les línies i 
remarcar el ferm del carril central de la intersecció sud i 
la nord (més propera a Cardedeu) amb pintura reflectant 

S’ESTRENA EL RENOVAT 
CARRER PRAT DE LA RIBA

NOVA GESPA AL CAMP DE 
FUTBOL DE SANTA AGNÈS

MILLORES DE LA MOBILITAT A LA CARRETERA BV-5105

vermella; a més d’instal·lar balises reflectants per fer 
més reconeixible el traçat quan hi ha poca llum. Tot ple-
gat format part del paquet de mesures que la Generalitat 
es va comprometre a fer a curt termini per millorar la se-
guretat en aquest punt del municipi, mentre no arriba la 
construcció de la nova rotonda a inicis del 2024.
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ACTUALITAT

Els Serveis socials municipals han impulsat un Grup 
de Suport Emocional i Ajuda Mútua amb persones cui-
dadores de familiars dependents. El servei forma part 
del catàleg de la Diputació de Barcelona, que ofereix 
als municipis. Els objectius d’aquest grup és evitar la 
sobrecàrrega emocional i física de la cura, conèixer al-
tres persones cuidadores, evitar la soledat d’aquesta 
càrrega i disminuir l’estrès que se’n genera.

La Generalitat de Catalunya s’ha compromès a cons-
truir una rotonda a l’accés sud de Santa Agnès de 
Malanyanes. Aquest projecte s’havia descartat amb 
anterioritat, però el descens del volum dels trànsit a la 
carretera BV-5105 des de l’alliberament del peatge de 
l’AP-7 ho fa viable. Tindrà 45 m de diàmetre i costarà 
840.000 euros. S’espera que s’executi durant el primer 
trimestre del 2024, i es preveu que els treballs s’allar-
guin uns sis mesos.

Les 15 persones que han estat treballant en diferents 
llocs a l’Ajuntament de la Roca del Vallès, dins el Pro-
grama de Plans d’Ocupació municipals 2022, han fina-
litzat el seu contracte laboral d’un any de durada. Els 
diferents llocs de treball que han ocupat han estat 
d’operaris de la brigada municipal, agents cíviques, ca-
talogador de béns immobles, catalogadora de béns a la 
via pública, integradora social, administratius i auxiliars 
administratius de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

ES POSA EN MARXA UN GRUP 
DE SUPORT EMOCIONAL PER 
A PERSONES CUIDADORES

ES CONSTRUIRÀ UNA 
ROTONDA PER ACCEDIR A 
SANTA AGNÈS

ELS PLANS D’OCUPACIÓ 
MUNICIPAL DEL 2022 
FINALITZEN EL CONTRACTE 
AMB EL CONSISTORI
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ACTUALITAT

S’han renovat totes les màquines de les sales de fit-
ness i ciclo indoor del Centre Esportiu Municipal.. Les 
noves màquines compten amb tecnologia d’última ge-
neració, la qual cosa garanteix una experiència d’en-
trenament més completa i efectiva per als usuaris i 
usuàries. A més, els equips compten amb caracterís-
tiques ergonòmiques i de comoditat, com a seients i 
respatllers ajustables, pedals antilliscants i manetes 
embuatades.

El Servei Local d’Ocupació ha fet un balanç positiu de les 
actuacions dutes a terme durant l’any 2022. Hi ha dades 
molt positives: 265 persones (52% de persones inscrites 
al SLO) han trobat feina al llarg del 2022. A més, 101 perso-
nes s’han donat d’alta al servei per poder accedir a orien-
tacions ocupacionals i acadèmiques, formacions, entre 
d’altres. Pel que fa a empreses, un total de 268 es troben 
vinculades a la borsa de treball del SLO i s’han gestionat 
134 ofertes de feina al llarg de l’any.

La Roca del Vallès és un municipi segur. És una de les 
conclusions de la darrera trobada de la Junta de Segu-
retat Local, la reunió de tots els cossos de seguretat 
i emergències que operen al municipi. Parlant de les 
dades, les infraccions penals a la Roca del Vallès han 
disminuït pràcticament un 3% en el període comprès 
entre el febrer del 2022 i el gener del 2023 (respecte 
el mateix període de l’any anterior). A la vegada, han 
augmentat les resolucions de casos i les detencions 
produïdes. En especial, destaca la reducció dels ro-
batoris amb violència i/o intimidació (-64%), i els ro-
batoris amb força (-33%). Per contra, han augmentat 
lleugerament les infraccions administratives (+3,4%).

RENOVACIÓ DE LES SALES DE 
FITNESS DEL CEM

EL SERVEI LOCAL 
D’OCUPACIÓ AJUDA A 
TROBAR FEINA A 265 VEÏNS 
I VEÏNES

ES REDUEIXEN ELS FETS 
DELICTIUS A LA ROCA DEL 
VALLÈS
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RETIMENT DE COMPTES

BALANÇ DE MANDAT

Principals actuacions del consistori en aquest mandat
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L’inici del mandat municipal va estar 
marcat per la irrupció de la pandèmia, 
davant la qual l’Ajuntament va fer un 
gran esforç per adaptar la seva activitat 
per atendre les necessitats de la gent. 
Així, es va conjurar per a la reactivació 
social i econòmica, destinant molts re-
cursos a ajudes i subvencions i progra-
mes adequats per fer front a la crisi. 

Lluny de suposar un retrocés, la CO-
VID-19 i el posterior alça de la inflació 
han posat de manifest que per tenir 
un horitzó de futur cal conjugar molts 
factors: la dimensió social de les polí-
tiques públiques, la responsabilitat amb 
els comptes, el diàleg amb el veïnat i la 
voluntat de canvi. Per caminar cap a un 
municipi més pròsper i sostenible per 
a tota aquesta dècada, el consistori ha 
teixit aliances amb totes les adminis-
tracions i organismes públics, un treball 
discret però necessari per assegurar 
que els projectes futurs vegin la llum.

La Roca del Vallès ha seguit avançant 
aquests quatre anys amb projectes 
fets per oferir més oportunitats i qua-
litat de vida al present i el futur, con-
solidant una trajectòria que ha acon-
seguit destacades dades en els àmbits 
econòmic i social en aquest temps.

Albert Gil i Gutiérrez 
Alcalde de la Roca del Vallès

Treballant pel veïnat malgrat tots els inconvenients

Eixos del mandat

Millorar la via pública  
i la neteja

Reforç de l’atenció  
a col·lectius vulnerables

Planificació estratègica  
a mig i llarg termini

Obrir més canals de 
participació ciutadana

Sostenibilitat financera  
del consistori
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

LA TORRETA

Reglament de civisme i convivència

Actualització i modernització  
dels espais dels centres cívics

Els equipaments públics són centrals per la qualitat 
de vida del conjunt del veïnat, i s’han de mantenir en 
bon estat. L’aturada pandèmica va suposar una atu-
rada important de l’activitat, però l’Ajuntament ha 
vetllat perquè els espais es mantinguessin i, un cop 
tornada la normalitat, s’ha actuat per sanejar Can 
Tàpies, per exemple, arranjant petits desperfectes, 
pintant i instal·lant nou mobiliari

Si bé la convivència sempre és un tema complex que pre-
ocupa a gran part de la població, ara més que mai calia fer 
un esforç per millorar les nostres relacions i conviure en 
harmonia als nostres barris. Així, l’Ajuntament impulsà el 
procés participatiu de Convivència i Civisme a la Roca del 
Vallès. Joves i espai públic, cura de l’entorn natural, horaris 
d’actes, respecte a la gent gran... Un seguit de temes de 
molt interès que es van treballar de manera participada. 
Es va constituir un Grup Impulsor, es van fer trobades ciu-
tadanes i es van recollir dades a través d’una enquesta.

Primera fase de la renovació del carrer Veneçuela
Millora del sistema de clavegueram
Tall de trànsit en horaris escolars del carrer Josep 
Torelló

 Nou web i nou reglament de participació ciutadana

 Recuperació de la Fira d’Entitats

 Atorgament d’ajudes i subvencions

Yolanda Guarinos
regidora de Participació Ciutadana 
i de la Torreta

“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”.

Altres projectes del mandat

Altres projectes del mandat
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OBRES I SERVEIS
Pla de renovació de pavimentació

Un dels contractes municipals més rellevants del man-
dat ha estat el del projecte d’obres de conservació i man-
teniment dels paviments municipals. Aquest contemplà 
la millora del ferm a 45 carrers del municipi, que estaven 
afectats per la degradació del pas del temps, l’erosió de 
les arrels dels arbres limítrofs el desgast produït pel tràn-
sit. El projecte comptava amb un pressupost d’aproxima-
dament 1.300.000 euros. Es van fer actuacions a vials de 
tot el municipi: la Pineda, Can Colet, La Roca, La Roca 2, 
Santa Agnès de Malanyanes i la Torreta. Aquesta actuació 
se suma a l’anterior on es van asfaltar altres carrers cèn-
trics, com també a la urbanització Sant Carles.

  Reforç dels recursos per garantir la tasca de la Brigada  
 municipal

 Projecte de reforma del pavelló vell

 Substitució dels elements d’il·luminació  
 dels camps de futbol

Albert Bassa
regidor d’Obres i Serveis, Educació 
i Joventut

“Conjuntament amb la neteja viària, i el projecte 
de reforma de les voreres, fem un salt endavant 
molt important per la millora del municipi, seguim 
compromesos amb la millora de l’espai públic”.

Altres projectes del mandat

VIA PÚBLICA
Nou contracte de neteja viària

Nous recursos humans i tècnics ja estan treballant per 
millorar la neteja de la Roca del Vallès. Ha entrat en fun-
cionament el nou contracte municipal, promogut pel 
Govern, amb l’objectiu de fer un pas endavant en aquest 
àmbit. Així, durant els propers 8 anys el municipi gaudirà 
de múltiples millores en el servei, com l’increment de re-
cursos humans, nova maquinària i més serveis ordinaris i 
extraordinaris.

 Pla integral de renovació de voreres

 Transformació del carrer Prat de la Riba  
 i instal·lació d’un carril bici

 Millora dels parcs infantils del municipi

Altres projectes del mandat
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BALANÇ DE MANDAT

JOVENTUT

EDUCACIÓ

Renovació i ampliació del Parc de Nadal

Guia de recursos educatius

L’Ajuntament de la Roca del Vallès i A Parts Iguals van 
tornar a organitzar el Parc de Nadal al Centre Esportiu 
Municipal (CEM), un cop es van acabar les restriccions 
per motius sanitaris. Per una banda, a l’interior del pavelló 
es van oferir activitats pels infants (fins a 12 anys), i per 
l’altra, a l’exterior es va ampliar l’oferta més juvenil. Es 
va instal·lar un skate park (obert per a tothom) i hi havia 
propostes de cultura urbana, com ara tallers de hip-hop, 
graffitis, producció musical, breakdance... També es van 
fer exhibicions d’aquestes disciplines.

Calia valorar la comunitat educativa de la Roca del Vallès. 
Per aquest motiu, l’Ajuntament ha reforçat els vincles 
amb escoles i institut, i des de fa dos anys edita una guia 
amb els recursos del municipi. D’aquesta manera, les fa-
mílies tenen més coneixement dels equipaments, la seva 
proposta educativa, les dates de preinscripció i matrícula 
i les vies de contacte.

 Servei d’orientació acadèmica i laboral per a joves

 Reconstrucció del mur del Casal de Joves

 Millora de la coordinació amb els serveis  
 del Consell Comarcal

 Renovació del contracte amb les escoles  
 bressol municipals

 Nova gestió de l’Escola municipal de Música

 Impuls del projecte comarcal Vallèsbot

Altres projectes del mandat

Altres projectes del mandat



URBANISME
Eix cívic de la Torreta

Els treballs per finalitzar la segona fase de l’Eix Cívic de 
la Torreta van finalitzar la tardor passada. Amb la ins-
tal·lació de les lluminàries va quedar llest aquest espai 
que suposà un salt qualitatiu pel veïnat. En total, s’ha 
actuat sobre una superfície de 2.397 metres quadrats, 
just davant de l’Escola de la Torreta, que inclou una zona 
infantil per a nens i nenes d’entre 3 i 8 anys, un espai 
recreatiu per a majors de 8 anys i àrees esportives, un 
gimnàs urbà, un eix cívic i de passeig, un espai de pas i 
descans i la zona del talús, amb un tobogan.

 Actualització del carrerer municipal

 Aprovació del projecte definitiu de la Rambla  
 de Santa Agnès

 Projecte de rehabilitació de Can Torrents

Altres projectes del mandat

Xavier del Villar
regidor d’Urbanisme, Habitatge,  
Comunicació i Transparència

“La millora de l’espai públic ha estat una prioritat pel 
govern municipal, i malgrat l’impacte de la pandèmia 
estem arranjant i construint noves zones perquè la 
ciutadania en pugui gaudir. L’Eix Cívic de la Torreta 
és importantíssim pel barri, i tothom que s’hi acosti 
veurà que és un espai de molta qualitat, amb jocs in-
clusius i zones de trobada i relació.”.

HABITATGE 
Redacció del Pla Local d’Habitatge 2023-2029

L’Ajuntament, amb el suport tècnic de la Diputació de 
Barcelona, ha iniciat el procés de redacció del Pla Local 
d’Habitatge (PLH), un document estratègic per definir les 
actuacions a realitzar en matèria d’habitatge durant els 
propers sis anys a comptar des del punt d’aprovació del 
Pla. En una primera fase, s’ha estat treballant el docu-
ment de diagnosi per saber en quin estat es troba el nos-
tre municipi en quant a habitatge. Després es va iniciar 
una segona fase del procés de redacció del document, i el 
consistori va voler que en aquest procés d’elaboració del 
PLH la ciutadania tingués un paper protagonista, aportant 
la seva visió en la matèria i les idees referents a l’habitat-
ge al nostre municipi.

 Exempcions fiscals per a la instal·lació de plaques  
 fotovoltaiques

 Difusió de convocatòries d’ajudes i subvencions

 Col·laboració amb la borsa comarcal de lloguer social

Altres projectes del mandat
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COMUNICACIÓ 
Renovació del web municipal

L’Ajuntament de la Roca del Vallès va estrenar fa tres anys 
web institucional, que va subtituir i actualitzar l’anterior 
espai utilitzant els mitjans tecnològics més avançats i 
prioritzant els conceptes de senzillesa, utilitat i dinamis-
me. La renovació respon a l’objectiu de convertir aquesta 
eina en una porta oberta que apropi el consistori als ciuta-
dans i ciutadanes, que incorpora àmplia i detallada infor-
mació sobres els diferents serveis i l’actualitat municipal.

 Nova guia d’estil de la imatge corporativa

 Renovació de la imatge del CEM i la Biblioteca

 Renovació de la revista municipal

Altres projectes del mandat

TURISME
Les microexperiències entre restauració i 
els productors locals

Un dels grans atractius del nostre municipi, més enllà de 
l’entorn natural, és el passat present agrícoles i l’extraor-
dinària qualitat dels productes locals. Per posar-los en 
valor, així com el sector de la restauració, es van teixir les 
Microexperiències: trobades gastronòmiques on el veïnat 
va poder gaudir d’extraordinaris plats, i maridat amb vins 
de la DO Alella.

 Consolidació de la Fira de la Col

 Renovació del web de Turisme la Roca

 Represa de les Taules de Turisme amb agents locals

Altres projectes del mandat
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COMERÇ

IGUALTAT

Campanya dinamització “Compra i guanya a la Roca”

Campanyes del 8M i 25N amb activitats, 
murals i tallers

Comprar al poble té premi! Aquest és el lema de la cam-
panya comercial que ha impulsat els últims anys l’Ajun-
tament de la Roca del Vallès, amb l’objectiu de reforçar 
el comerç local. El funcionament era el següent: les bo-
tigues disposaven de milers de butlletes que repartien 
entre la seva clientela, amb una part per rascar que ama-
gava diversos premis econòmics.

Durant aquest mandat l’Ajuntament s’ha compromès 
de manera determinant amb els drets de les dones i la 
reivindicació de la igualtat. Així, en especial durant el 
mes de març, s’han teixit desenes d’activitats i tallers 
conjuntament amb les entitats. Això ha comportat 
que no sigui només el 8 de Març, sinó directament el 
Mes de les Dones.

 Posada en marxa del grup de dones i espai de   
 cura Femeninament

 Reforç del Grup de Dones Trismar

 Impuls de tallers d’autodefensa

 Noves autoritzacions de venda del mercat setmanal

 Adquisició de decoracions per la campanya nadalenca

 Ajuts extraordinaris pel comerç local

Altres projectes del mandat

Altres projectes del mandat

Raquel Vilardebó
regidora de Comerç, Consum, Turisme, 
Promoció Econòmica, Igualtat i de 
Santa Agnès

“Hem invertit per afavorir les campanyes comer-
cials, des d’aquesta nova proposta de sorteig, 
passant per la millora de la il·luminació nada-
lenca i el reforç de la relació amb el conjunt dels 
comerços. Perquè creiem que un poble amb un 
comerç local fort és un poble viu.”
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PROMOCIÓ ECONÒMICA
Conveni PAE i TTT

L’Ajuntament de la Roca del Vallès s’ha adherit a dos 
projectes estratègics del Consell Comarcal del Vallès 
Oriental: PAE (Polígons d’Activitat Econòmica) i TTT 
(Treball, Talent i Tecnologia). El primer s’encamina a 
la millora dels polígons industrials, per oferir millors 
serveis a les empreses i fomentar la seva implanta-
ció. El segon busca oferir oportunitats laborals al veï-
nat, oferint recursos per millorar les competències 
digitals i intermediant amb empreses.

 Contractació d’una especialista en prospecció  
 d’empreses

 Participació en l’estudi comarcal per l’impuls del  
 sector químic
  Millora de la relació amb el teixit econòmic i   
 creació de sinèrgies

Altres projectes del mandat

SANTA AGNÈS  
DE MALANYANES
Rotonda per millorar la mobilitat  
a Santa Agnès

Es millorà la seguretat dels accessos a Santa Agnès de 
Malanyanes. La nova rotonda es construirà al tronc de 
la carretera BV-5105 i substituirà l’actual intersecció en 
forma de T amb carril central, situada al quilòmetre 0,7, 
a l’alçada de l’avinguda d’Antoni Gaudí. Tindrà 45 metres 
de diàmetre. Es preveu que el projecte estigui aprovat 
abans de l’estiu i les obres comencin la primavera de 
2024, amb una inversió estimada de 840.000 euros. La 
nova rotonda millorarà la canalització del trànsit, en un 
entorn que registra al voltant de 17.000 vehicles diaris.

 Dinamització de les activitats de Nadal amb les  
 entitats i el veïnat

 Nou Mercat km0 amb productes de qualitat  
 durant l’Aplec

 Arranjament de la passera que connecta amb la Roca

Altres projectes del mandat
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HISENDA I SERVEIS  
ECONÒMICS

Millor estructuració dels comptes municipals

Per tal de millorar la gestió dels comptes municipals 
s’han reorganitzat diverses partides, agrupant projectes 
i àmbits, fet que facilitarà la posada en marxa de políti-
ques públiques. Per altra banda, s’ha continuat treballant 
per sanejar la institució, renegociant préstecs i sol·licitant 
productes financers més favorables que comportin un 
estalvi de les despeses financeres. Actualment el nivell 
d’endeutament és molt baix, i s’ha treballat amb l’objectiu 
que continuï reduint-se a la vegada d’afrontar inversions 
realistes i necessàries per la població.

Marta Pujol
regidora d’Hisenda i Serveis 
Econòmics, i Salut Pública

Apunt del regidor de Transparència, Xavier del Villar:

“Hem fet un treball meticulós per sanejar, reor-
ganitzar i planificar, i com a resultat hem pogut 
invertir en projectes molt importants pel benestar 
del veïnat, a la vegada que assegurem la bona sa-
lut financera de l’Ajuntament pels propers anys”.

Al web municipal hi trobaràs el Portal de Trans-
parència, on podràs comprovar els comptes del 
consistori. L’Ajuntament disposa d’estabilitat per 
fer front als reptes futurs, independentment de 
qui el gestioni després de les eleccions. L’equip 
de govern ha treballat seguint els principis del 
codi ètic de càrrecs electes, amb responsabilitat 
i visió global, posant els interessos del municipi 
i la seva gent per davant en tot moment. [QR: 
https://www.seu-e.cat/ca/web/larocadelvalles/
govern-obert-i-transparencia].”

SALUT PÚBLICA
Control de les colònies de gats

L’Ajuntament de la Roca del Vallès fa un bon balanç del tre-
ball realitzat conjuntament amb l’Associació Gats la Roca i 
l’Associació Protectora d’Animals la Roca per controlar la 
població felina salvatge present a la via pública i mante-
nir en bones condicions, d’higiene salut i alimentació les 
colònies de gats ferals. L’any 2022 el consistori va contrac-
tar l’empresa Biodiversitat.cat, especialista en la gestió 
de fauna salvatge en entorns urbans, per fer un treball de 
camp exhaustiu i elaborar un recompte dels gats de carrer 
que viuen a la Roca del Vallès. Els resultats del comptatge 
és un nombre estimat d’entre 320 i 400 exemplars. 

 Incorporació d’un canó d’ozó per netejar i desinfectar  
 els edificis municipals

 Control dels nius de cotorres a l’espai públic

 Reforç de la interrelació amb l’ABS de la Roca

Altres projectes del mandat
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SEGURETAT CIUTADANA

ESPORTS

S’ha reduït el nombre de robatoris en un 80%

Renovació de les sales de fitness del CEM

És una de les conclusions de la darrera trobada de la 
Junta de Seguretat Local, la reunió de tots els cossos de 
seguretat i emergències que operen al municipi. Els fets 
delictius han baixat significativament en el darrer any, 
segons les dades presentades pels cossos de seguretat. 
La recuperació d’aquesta reunió ha estat el colofó de les 
accions desenvolupades per l’Ajuntament, que ha posat 
la seguretat ciutadana com a eix de la gestió municipal.

S’han renovat totes les màquines de les sales de fitness 
i ciclo indoor del Centre Esportiu Municipal, amb noves 
màquines que compten amb tecnologia d’última gene-
ració, la qual cosa garanteix una experiència d’entrena-
ment més completa i efectiva per als usuaris i usuàries. 
A més, els equips compten amb característiques er-
gonòmiques i de comoditat, com a seients i respatllers 
ajustables, pedals antilliscants i manetes embuatades

Daniel Valls
regidor de Seguretat Ciutadana,  
Esports i Inserció Laboral

“S’evidencia la bona labor en matèria de seguretat 
ciutadana feta en aquest mandat. Tot i ser tan com-
plicat per l’impacte de la pandèmia, hem treballat per 
reforçar la Policia Local i teixir sinergies amb els al-
tres serveis de seguretat, fet que ha donat bons fruits.”

 Intestificació dels controls conjunts amb Mossos   
 d’Esquadra 

 Contractació de nous agents fins a completar la   
 plantilla

 Repintat de passos de vianants i instal·lació 
 d’elements de seguretat viària

 Renovació de la gespa del camp de futbol 
 de Santa Agnès

 Millores als accessos i serveis de les piscines d’estiu

 Represa de l’activitat del Cros comarcal després  
 de la pandèmia

Altres projectes del mandat

Altres projectes del mandat



INSERCIÓ LABORAL

MEDI AMBIENT

Impuls del Servei Local d’Ocupació 

Nou contracte de recollida d’escombraries

El mandat ha estat marcat per diverses crisis. La pri-
mera, conseqüència de la pandèmia i l’aturada global, 
i la segona provocada per la guerra d’Ucraïna i la in-

L’Ajuntament va impulsar el nou contracte de servei 
de recollida i gestió de les fraccions rebuig, orgànica i 
voluminosos dels residus municipals. S’han incorporat 
vehicles nous i s’han instal·lat més contenidors a tot el 
municipi, a més de fer-se serveis extraordinaris. A més, 
amb el nou servei s’ha incrementat la recollida de volu-
minosos, que ara es fa cada setmana, els dijous.Jordi Bacardit

regidor de Medi Ambient i Pagesia

“Hem fet front el repte de millorar la recollida selec-
tiva afavorint que la gent faci un millor ús dels con-
tenidors. Per aquest motiu els hem renovat i n’hem 
posem més. A partir d’aquí serà responsabilitat del 
veïnat fer-los servir bé i contribuir a una millora de la 
neteja i el medi ambient del municipi.”

 Millora dels serveis d’assessorament  
 i acompanyament

 Nous canals de difusió d’ofertes laborals  
 i propostes formatives

 Xerrades a càrrec d’empreses que cerquen   
 perfils professionals

Altres projectes del mandat

 Arranjament de camins forestals

 Neteja integral del Torrent del Ramassar

 Reforç de la difusió dels serveis de la deixalleria

Altres projectes del mandat

flació. En aquest context, ha estat molt important 
el reforç del Servei Local d’Ocupació, amb una nova 
contractació que ha comportat la incorporació de 
personal. Així, s’ofereixen més i millors serveis: for-
mació estable, prospecció d’empreses i millor rela-
ció amb el conjunt del teixit econòmic.
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SERVEIS SOCIALS

GENT GRAN

Ajudes per la recuperació social

Nous Espais grans: equipaments per tot el 
veïnat

L’impacte de la pandèmia va sacsejar totes les famílies 
roqueroles. L’Ajuntament es va bolcar amb el suport a 
les persones, posant en marxa molts recursos, entre 
els quals ajudes a persones afectades per la situació 
pandèmica i als comerços, per garantir que ciutadania i 
teixit empresarial poguessin tirar endavant malgrat l’ad-
versitat. El personal de Serveis Socials va vetllar pels 
col·lectius vulnerables i els ha acompanyat en el procés 
de recuperació de la crisi provocada per la pandèmia.

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

Roser Moreno
regidora de Serveis Socials  
i Gent Gran

“L’Ajuntament va oferir tot el suport necessari a 
les famílies que més van patir aquesta crisi. Tam-
bé volem deixar clar que els serveis municipals 
sempre treballen no només per actuar en cas de 
situacions límit, sinó que qualsevol persona s’hi 
pot adreçar i trobar un suport que pot ser molt 
important per reconduir la seva situació.”

 Disposició d’habitatge per a famílies vulnerables

 Constitució d’un grup d’ajuda mútua per a persones  
 cuidadores

 Millor coordinació amb altres administracions per fer  
 front als casos d’emergència

• Reforç de les trucades per interessar-se per la 
salut física i emocional de les persones grans

• Recuperació dels berenars nadalencs amb la gent gran
• Caminades de Marxa Nòrdica pel municipi i altres 

localitats

Altres projectes del mandat

Altres projectes del mandat
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CULTURA I FESTES POPULARS
Recuperació de la vida cultural

Un altre dels impactes de la pandèmia va ser l’aturada 
de tot l’àmbit cultural, incloses les festivitats populars. 
Progressivament es va anar recuperant, gràcies també a 
l’empenta del veïnat i les entitats. L’Ajuntament va facili-
tar en la mesura del possible la realització de les actvi-
tats, sempre dins dels límits que marcava la normativa 
sanitària. També es van atorgar subvencions a les asso-
ciacions per facilitar que recuperessin la seva activitat.

David Espuña
regidor de Cultura i Solidaritat

“La Roca del Vallès és la seva gent, que necessita 
trobar-se i gaudir de les tradicions, la cultura i la vida 
social. En un context molt difícil hem treballat per 
recuperar tot el que vam deixar de fer per precaució 
sanitària. El repte d’ara és aconseguir reforçar tot el 
calendari cultural”.

 Cicle la Minúscula d’activitats culturals durant  
 el confinament

 Suport a les convocatòries dels Premis Romà   
 Planas i Miró

 Consolidació dels recursos i activitats que ofereix  
 la Biblioteca municipal

Altres projectes del mandat

Els tràmits
amb l’Ajuntament, 
amb tres clics!

TRÀMITS
A partir d’ara et permet fer 
els tràmits de forma senzilla 
i des del teu smartphone o 
ordinador

REBRE CONSULTES
Podràs rebre consultes i 
votar en funció dels teus 
interessos

AGENDA
Interconnectem la informació
de l’Ajuntament amb la nostra 
app, per que puguis consultar 
l’agenda municipal des de la 
mateixa aplicació

ESPAI PERSONAL
Comptaràs amb un espai 
personal on quedaran 
registrats els teus tràmits i 
des d’on podràs gestionar 
tants municipis com t’intessin

NOTIFICACIONS
Et permet rebre notificacions
al teu telèfon mòbil

Crea un compte 
i verifica’l amb 
idCAT mòbil

Descarrega’t 
l’aplicació Tràmit

Ja pots fer gestions!
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DISSABTE 1

DILLUNS 3

DIMECRES 12

DISSABTE 15

DIUMENGE 16

DILLUNS 17

DIVENDRES 21

DIUMENGE 23

SORTIDA MENSUAL CASAL D’AVIS: “VISITA A 

CARDONA”

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

BALL DEL DISSABTE

Hora: de 18 a 21h 
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Preu: 6 euros
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta

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

L’HORA DEL CONTE PER ALS PETITS

“XIRIMIRI DE CONTES I CANÇONS”

Heu vist la closca del cargol? És feta 
de colors! Voleu descobrir què s’ama-
ga al cabasset de mar? O voleu sentir 
el so dels animals cantant el seu amor 
per la rateta? Com un suau xirimiri les 
cançons i els contes acompanyen 
aquesta sessió per introduir els na-
dons en l’escolta de les rondalles, 
sempre amb l’ajuda dels titelles! Per 
a infants de 0 a 4 anys.
A càrrec d’Elena Codó. 
Hora: de 17.30h 
Lloc: Biblioteca Municipal
Organitza: Biblioteca Municipal

CAMINADA DE LA GENT GRAN A CALAF

Recollida en autocar dels grups de 
cada nucli, amb antelació per estar a 
Calaf a les 9h
Màxim 50 participants
Més informació: Servei d’Esports de 
l’Ajuntament
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès

BALL DEL DISSABTE

Hora: de 18 a 21h 
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Preu: 6 euros
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta

EXCURSIÓ A LA FIRA D’ABRIL

Preu: A determinar
Més informació al Casal d’Avis de la 
Torreta
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta

CLUB DE LECTURA INFANTIL “ELS CRUSPI-
LLETRES”. “VEÏNS”.

Ciutats amb carrers plens d’històries on 
el ritme batega amb un mosaic de per-
sones que els omplen de color. Desco-
brirem veïns d’escala que s’ajuden, ha-
bitants que comparteixen els mateixos 
somnis i una comunitat que fa créixer la 
ciutat més enllà de la seva arquitectu-
ra. Us donem la benvinguda a aquesta 
ciutat, cruïlla d’històries!
Sessió de foment de lectura amb taller 
que es realitza dins d’horari escolar. Ac-
tivitat coordinada i en la qual participen 
els alumnes de 4t curs de primària de 
totes les escoles del municipi.
A càrrec del personal de la Biblioteca.
Aquesta activitat també es farà  
el 24 d’abril

XERRADA: PRESENTACIÓ DEL LLIBRE “LA 
ROCA DEL VALLÈS DESAPAREGUDA”

Els autors ens conviden a un viatge pel 
record a partir de les fotografies, per a 
descobrir la Roca del Vallès dels nostres 
pares i dels nostres avis. La presentació 
inclourà projecció de fotografies  
Hora: 19h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Organitza: Grup d’Opinió Céllecs i Edi-
torial Efadós

DIADA DE SANT JORDI

Diferents actes al municipi i parades 
de venda de roses i llibres a càrrec de 
la Biblioteca, Ajuntament i diferents 
Associacions i Entitats del Municipi.
Consultar programació específica al 
web municipal i xarxes socials.
Organitza: Teixit associatiu i Ajunta-
ment de la Roca del Vallès.

TALLER DE IOGA

Tots els dilluns de 18.45 a 19.45h
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Organitza: Centre Municipal Esportiu (CEM)

TALLER DE IOGA

Tots els dilluns de 20 a 21h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Centre Municipal Esportiu 
(CEM)

TALLER DE GIGGONG

Tots els dimarts de 9 a 10.30h i de 10.45 
a 12.15h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

MERCAT SETMANAL A LA TORRETA

Tots els dimarts de 8 a 15h
Lloc: Carrer València
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès

PUNTES DE COIXÍ

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: Planta primera Centre Cívic Can 
Tàpies
Preu: 20 euros mensuals
Organitza: Associació de Puntaires de 
la Torreta

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

TALLER DE IOGA

Tots els dimecres de 18.45 a 19.45h
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Organitza: Centre Municipal Esportiu (CEM)

TALLER DE IOGA

Tots els dimecres de 20 a 21h
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Organitza: Centre Municipal Esportiu (CEM)

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

MERCAT SETMANAL A LA ROCA

Tots els divendres de 8 a 15h
Lloc: Rambla Mestre Torrents i carrer 
Espronceda
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès

MERCAT SETMANAL A SANTA AGNÈS DE 

MALANYANES

Tots els diumenges de 8 a 15h
Lloc: Plaça de les Fontanelles
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès

ABRILACTIVITATS CADA MES

DISSABTE 29

VERMUT MUSICAL “FESTA DE LA CREU”

Amb la cervesa artesana local “La Mi-
randa”, assortiment de pinxos i músi-
ca en directe.
Hora: de 12 a 15h
Lloc: Can Tàpies
Organitza: Associació Torrebirrata
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DEL 29 ABRIL A L’1 DE MAIG

SCAPE ROOM “AGENTS SWAT A LA BIBLIOTECA”

Les últimes paraules del Dr. Lichenstein 
han estat un avís: “una potent arma des-
tructiva s’oculta a la biblioteca”... Només 
vosaltres nois i noies, convertits en 
agents SWAT, podreu evitar la catàstrofe. 
Una experiència immersiva única! Thriller, 
diversió i emoció assegurades .
Per a nois i noies de 8 a 12 anys, Pla-
ces limitades. Cal inscripció prèvia 
al WhatsApp de la Biblioteca: 674 640 
308 o al telèfon 938 424 461.
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca Municipal
A càrrec de 123 ACTION

SORTIDA MENSUAL A DIFERENTS INDRETS 
DE CATALUNYA

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

BALL DEL DISSABTE

Hora: de 18 a 21h 
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Preu: 6 euros
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta

MARXA DE LA CREU

Consultar programa Festes de la Creu
Organitza: Penya Madridista 12 + una La 
Torreta

TROBADA “VIU LA LECTURA” 

Llegim: Les set caixes, de Dory Son-
theimer.
Trobada d’adults per comentar aques-
ta obra. Passa a buscar el teu exem-
plar per la biblioteca.
Hora: 19.45h
Lloc: Biblioteca Municipal
A càrrec d’Alícia Gili 

CLUB DE LECTURA INFANTIL “ELS CRUSPI-
LLETRES”. “VEÏNS”.

Ciutats amb carrers plens d’històries on 
el ritme batega amb un mosaic de perso-
nes que els omplen de color. Descobrirem 
veïns d’escala que s’ajuden, habitants que 
comparteixen els mateixos somnis i una 
comunitat que fa créixer la ciutat més 
enllà de la seva arquitectura. Us donem la 
benvinguda a aquesta ciutat, cruïlla d’his-
tòries! Sessió de foment de lectura amb 
taller que es realitza dins d’horari escolar. 
Activitat coordinada i en la qual partici-
pen els alumnes de 4t curs de primària de 
totes les escoles del municipi.
A càrrec del personal de la Biblioteca
Aquesta activitat també es farà el 15 
i el 22 de maig

L’HORA DEL CONTE . “FOSCA”

Un camí boscós, un udol sobtat, l’ensurt 
de trobar una molleta de pa. Dins la fos-
ca d’una nit, la lluna es va adormir.   El 
mar li va fer de coixí, la gronxa i la torna 
nova. Espectacle de contes per a públic 
familiar amb infants de més de 3 anys.
Hora: 17.30h
Lloc: Biblioteca Municipal
A càrrec de Mon Mas.

FIRA D’ENTITATS

Festa del teixit associatiu del municipi. 
Punt de trobada anual que vol conso-
lidar-se com l’espai de convivència 
de les associacions roqueroles i de 
visualització del seu treball. 
Hora: De 9 a 14h
Lloc: Bassa del Molí
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès

APLEC DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES

Per a més informació consultar pro-
gramació específica al web municipal 
i xarxes socials.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

APLEC DE SANTA AGNÈS DE MALANYANES

Per a més informació consultar pro-
gramació específica al web municipal 
i xarxes socials.
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

MERCAT DE KM0 A SANTA AGNÈS  

DE MALANYANES

Venda de productes alimentaris de 
proximitat
Hora: De 10 a 14h
Lloc: Horta de la Rectoria de Santa 
Agnès de Malanyanes
Organitza: Ajuntament de la Roca del Vallès

FESTA DE LA CREU DE LA TORRETA

Per a més informació consultar progra-
mació específica al web municipal, xar-
xes socials i cartellera.
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès i Comissió de festes de la Torreta.

MAIG

2573 >    

AGENDA

DIVENDRES 26

CURSA DE MUNTANYA (mitja de muntanya)
Hora: a concretar
Lloc: a concretar
Organitza: Club Atletisme  
Elskekorrenmolt
Més informació: elskekorrenmolt.cat

LLEGIM PLEGATS 

Sessió de dinamització lectora per al 
col·lectiu amb diversitat funcional.
Hora: 12h
Lloc: Biblioteca Municipal

XERRADA: PAÍS I CUINA. LA CUINA DE LES 

CERVESES CATALANES

La cervesa està estretament vinculada a 
la nostra vida social com un petit plaer. Fa 
uns anys a Catalunya no podíem gaudir de 
masses marques ni tipus, però avui en dia 
estem al mig d’una veritable revolució cer-
vesera artesanal, i som un dels països més 
potents a nivell cerveser del sud d’Europa. 
En aquesta xerrada parlarem d’Història de 
la cervesa i la vincularem a la nostra gas-
tronomia.
Hora: 19h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Organitza: Grup d’Opinió Céllecs

DISSABTE 29

TARDA DE BALL

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

DILLUNS 22



AGENDA

DIUMENGE 28

DIMARTS 30

DEL 31 DE MAIG AL 6 DE JUNY

DIUMENGE 4

DIMARTS 6

DIJOUS 8

DISSABTE 27

DEL 29 DE MAIG AL 3 DE JUNY 

DISSABTE 10

DIUMENGE 11

DIMARTS 13

DISSABTE 17

DIJOUS 22

DIVENDRES 23

ELECCIONS MUNICIPALS

6A EDICIÓ VALLÈSBOT: AIGUA, GOTA A GOTA

Hora: De 9 a 14h
Lloc: Zona pàrquing del Centre Muni-
cipal Esportiu
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès, Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya, i Servei 
Educatiu del Vallès Oriental

VIATGE A ESLOVÈNIA I LES DOLOMITES

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

CAMINO ROCIERO

Missa Rociera a l’església de Sant Sa-
durní a partir de les 9h
Inici del Camí a les 10.30h des de l’Església. 
Arribada a la Verneda al voltant de les 
12h on es farà el dinar.
A les 19 h recollida de la Verge i acomia-
dament a l’església de Sant Sadurní.
Organitza: Associación Rociera Nuestra 
Señora del Rocío de la Roca del Vallès

CAMPANYA DONACIÓ DE SANG

Cal portar document identificatiu ofi-
cial i no venir en dejú
Hora: 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

TALLER INFANTIL PER ALS PETITS
«MÚSICA EN FAMÍLIA» 

Aquest taller està adreçat a les famílies 
amb infants. A través de l’estimulació au-
ditiva, visual, cognitiva, motriu, sensorial, 
física i emocional es pretendrà generar i 
reforçar els vincles afectius a la família. A 
través de diferents jocs, danses, propostes 
rítmiques, la música i tot el que engloba 
el món sonor, reforçarem la comunicació 
i interacció entre mare/pare i el seu fill/a. 
Per a infants de 0 a 3 anys. Places limi-
tades. Cal inscripció prèvia al WhatsApp 
de la Biblioteca: 674 640 308 o al telèfon 
938 424 461.
Hora: 18h
Lloc: Biblioteca Municipal
A càrrec de l’Escola Municipal de Música 
de la Roca del Vallès

REPRESENTACIÓ TEATRAL: ¿Y QUIÉN NOS 
MANDA HACER TEATRO?

SINOPSI: Un grupo de teatro está inten-
tando hacer el ensayo general para es-
trenar la obra que durante unos meses 
han estado preparando. Hay un cierto 
caos: han faltado algunas personas al 
ensayo, otros no se saben el papel, otros 
tienen malos rollos entre ellos, algunos 
empiezan a ponerse nerviosos, el deco-
rado no está bien instalado,…Además, 
como la obra que quieren representar es 
una comedia de enredo, el argumento es 
bastante enrevesado. La directora está 
que se sale de los nervios, pues quedan 
pocas horas para el estreno y hay algu-
nos de los actores y actrices que aún no 
han entendido de qué va la obra, lo que 
conlleva constantes fallos. Vamos, un lío 

CATIFES DE CORPUS  

Al carrer Major, plaça de l’Església i 
carrer Església.
Organitza: Ajuntament de la Roca del 
Vallès i AVV del Carrer Major.

HORA DEL CONTE I TALLER DE MAQUILLATGE 

DE PALLASSO. “LA PALLASSA PRISKA”

Per a infants a partir de 3 anys.
Aquest és un conte divertit i entranyable, 
on la seva protagonista, la pallassa Pris-
ka, despistada de mena, sempre oblida el 
seu nas màgic per tot arreu. Sort en té dels 
seus amics, els habitants de la mar Medi-
terrània, que sempre li donen un cop de mà 
per poder-lo trobar. La sessió s‘acompan-
ya d’il·lustracions gegants i reals dels dife-
rents protagonistes del conte. En acabar el 
conte es realitzarà un taller de maquillatge 
relacionat amb el conte. 
Hora: 18h
Lloc: Biblioteca Municipal
A càrrec d’Eva

SORTIDA MENSUAL A DIFERENTS INDRETS 
DE CATALUNYA

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

ENOTATST DO ALELLA

Tast de vins de la DO Alella amb ma-
ridatge
Hora: 18h
Lloc: Restaurant El Pla 
Preu: 8 euros per persona
Organitza: Restaurant El Pla, 

REVETLLA DE SANT JOAN

Hora: 19h
Lloc: Centre Cultural de la Roca
Preu: 10 euros
Organitza: Casal d’Avis de la Roca

REVETLLA DE SANT JOAN

Hora: De 21 a 00h 
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Preu: 17 euros els socis i 20 euros els 
no socis
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta

SORTIDA FAMILIAR AL BOSC amb motiu del 
«DIA EUROPEU DELS PARCS»
“TALLER DE RASTRES I D’INTERPRETACIÓ DE 

L’ENTORN”

El bosc és un organisme viu, és la casa dels 
animals, i un ecosistema en què, encara 
que no ho veiem, hi passen moltes coses. 
Ens convertirem en petits rastrejadors i 
haurem de trobar pel bosc material de na-
tura (cranis, nius, banyes, pells, etc.). Tot el 
material serà col·locat al bosc, i crearem 
un circuit que s’haurà de seguir. Cada cert 
temps els participants trobaran una pista 
i hauran de buscar aquests elements tant 
característics de la nostra fauna. En aca-
bat, i quan s’hagin trobat tots, es procedeix 
a posar-los en comú i explicar-los. 
Places limitades. Cal inscripció prè-
via al WhatsApp de la Biblioteca: 674 
640 308 o al telèfon 938 424 461. 
Hora: De les 10.30 a les 12.30h
A càrrec d’URSUS Escola de Natura  

VIATGE ALS LLACS DEL NORD D’ITÀLIA

Per a més informació: Casal d’Avis de 
la Torreta
Preu: 1.150 euros
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta

JUNY
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importante que lleva a la directora a decir: 
“¿Y quién nos manda hacer teatro?”
Esperemos que al final todo se arregle 
y que así ustedes puedan disfrutar de la 
función.
Hora: 18h.
Lloc: Centre Cultural de la Torreta
Organitza: Associació Amics del Pesse-
bre Vivent de la Torreta



2773 >    

DILLUNS 26

TROBADA VIU LA LECTURA

Llegim: Vladivostock, de Lluís Oliván
Trobada d’adults per comentar aques-
ta obra. 
Passa a buscar el teu exemplar per la 
biblioteca.
Hora: 19.45h
Lloc: Biblioteca Municipal
A càrrec d’Alícia Gili 

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE D’ENRIC VILA-
JUANA
INVERS PRELUDI

Passejar per les pàgines del llibre 
Invers preludi és com capbussar-se en 
un mar de certeses i emocions alhora. 
Unes certeses mesurades i unes emo-
cions sinceres. Totes dues ens omplen 
el cabàs dels sentiments amb parau-
les guarnides de temps i silenci, de 
bellesa i melangia, de records i anhels.
Intervindran: Enric J. Vilajuana, autor 
del poemari; Marta Forment, edito-
ra del llibre, i Òscar Reina, autor del 
pròleg. Lectura de poemes a càrrec 
de: David Espuña, locutor/actor de 
doblatge. Muntsa Mar, locutora/ac-
triu de doblatge i Susana Pérez Civit, 
poetessa. Acompanyament musical 
durant la vetllada. 
Data: dilluns 17 d’abril a les 19 h, a la 
Biblioteca Municipal (auditori CCLR)

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS DEL 20è 
CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE DE LA BI-

BLIOTECA

Data: divendres 21 d’abril a les 18.30 h, 
a l’auditori del CCLR.
Veure bases específiques.

PARADETA DE LA BIBLIOTECA PER SANT 

JORDI

Paradeta de la biblioteca a la tradi-
cional fira de Sant Jordi. Podràs agafar 
les últimes novetats en préstec!!!
Data: diumenge 23, de 10 a 13 h, a La 
Placeta

ESPECTACLE FAMILAR DE SANT JORDI

“SANT JORDI I LA PRINCESA MARIA”

Una història, un conte, una llegenda 
molt coneguda explicada per la ma-
teixa princesa, la princesa Maria, ami-
ga d’en Jordi. La princesa Maria, una 
noia eixerida, biòloga, i que la seva 
curiositat la portarà a conèixer i aju-
dar un amic. Un poble, un rei i un drac 
grenyut, pelut, brut i pudent. En Jordi, 
un personatge senzill i poruc que amb 
ajuda desfarà un encanteri.
Data: diumenge 23, a les 11 h, a la 
Plaça de l’Era
A càrrec de Pengim Penjam

CONCERT ESPECIAL CELEBRACIÓ 20 ANYS 
DE BIBLIO.LAROCA

“WAX & BOOGIEE”

Celebrem el 20è aniversari de la Bi-
blioteca al carrer amb el concert de 
“Wax & Boogie”, formació especialit-
zada en Rhythm & Blues, Boogie pia-
no i soul a través de la veu d’arrel de 
Ster Wax. Música popular americana 
per ballar i gaudir del feeling d’aquest 
grup que ha participat en sales i festi-
vals de tot Europa.
Data: diumenge 23, a les 12.15 h, a La 
Placeta

TROBADA “VIU LA LECTURA” 

Llegim: Bona sort, de Nickolas Butler.
Trobada d’adults per comentar aques-
ta obra. Passa a buscar el teu exem-
plar per la biblioteca.
Data: dilluns 24 d’abril a les 19.45 h, a 
la Biblioteca Municipal.
A càrrec d’Alícia Gili  

LLEGIM PLEGATS, ACTIVITAT DE DINAMITZA-

CIÓ LECTORA

“El drac Roc”, sessió especial de Sant 
Jordi per als residents de la Residèn-
cia Vallderiolf.
Data: divendres 28 d’abril a les 12 h
A càrrec de Mercè Rubí

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 (EDU) 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 (EDU) 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 (EDU) PILATES (MAR)

15.15 - 16.00h AIGUAGIM (LAU) AIGUAGIM (AIN) AIGUAGIM (LAU) AIGUAGIM (AIN)

15.10 - 16.00h TABATA FULL BODY (EDG) CICLO INDOOR (AIN) TOTAL PUMP (LID) FITNESS CIRCUIT’30  (EDG)

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

17.10 - 18.00h PILATES (MIR) CICLO INDOOR (MAR) PILATES (MAR) CICLO INDOOR (RUB) CORE STABILITY (LAU)

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

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

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 (LAU) FITNESS JUNIOR (EDG) FITNESS JUNIOR (RUB) FITNESS JUNIOR (LAU)

IOGA (MAR)ACTIVITAT NO INCLOSA EN LA QUOTA

ACTIVITATS ESPECIAL SANT JORDI I 20è ANIVERSARI 
DE LA BIBLIOTECA

AGENDA
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Carrer de Catalunya, 24
938 42 44 61

93 842 20 16

participacio_ciutadana@laroca.cat

SERVEI DE MEDIACIÓ

L’Ajuntament de la Roca del Vallès, a través de la Di-
putació de Barcelona, ofereix el servei de Mediació 
Ciutadana. És un servei públic i gratuït d’atenció a 
la ciutadania i teixit associatiu del municipi, un es-
pai de diàleg, en el què es poden resoldre conflictes 
que es produeixen en el dia a dia, al nostre entorn 
personal i comunitari, de forma pacífica, imparcial 
i confidencial.
A través de la mediació que fa el personal profes-
sional que hi treballa es busca que aquests conflic-
tes es resolguin de manera acordada i sense iniciar 
un procés judicial. Els objectius bàsics del Servei de 
Mediació són:

• Detecció i derivació de persones en situació d’ex-

clusió social i vulnerabilitat en l’època postcon-

finament.

• Enfortiment comunitari a través de l’acompanya-

ment i el suport entre el veïnatge

• Aplicació de lògiques comunitàries a fi de trencar 

dinàmiques sedentàries ocasionades pel llarg 

període de confinament.

• Coordinació en la distribució de productes de pri-

mera necessitat a través de recursos ja existents 

al municipi o de nous.

• Consolidació de la solidaritat com a lògica comu-

nitària a la Roca del Vallès.

Quins tipus de conflictes s’atenen des del Serveis 

de Mediació?

• Veïnals: sorolls, olors, espais comuns, higiene, 

humitats, malentesos, animals domèstics…

• Família: malentesos, diferències intergeneracio-

nals, cura de persones dependents, altres rela-

cions familiars….

• Espai públic: convivència als carrers, places, ús de ser-

veis i instal·lacions públiques, animals de companyia… 

• Comercials: relacions entre establiments i veïns i 

veïnes, contractes entre particulars. 

• Entitats: relacions entre socis i sòcies, amb al-

tres entitats, amb la comunitat...

En quins conflictes no es pot intervenir?

• Separacions i/o divorcis

• Tutela de menors

• Aquells sobre els que s’hagi interposat una denúncia

• Conflictes en què l’Ajuntament és part

• Conflictes mercantils o de consum

• Conflictes de violència de gènere

Què he de fer per demanar una mediació?

• La ciutadania del municipi interessada en sol·li-

citar aquest servei, el poden demanar a l’Oficina 

d’Atenció a la Ciutadania (presencial o telemàti-

cament). Cal:

• Facilitar les dades identificatives de les parts im-

plicades

• Exposar breument els fets

• Si s’escau, aportar documentació que pugui ser 

d’utilitat per a la consulta.



BM LA ROCA

VIDA ROQUEROLA
DESCOBRIM LES ENTITATS DEL POBLE

Setanta anys d’història ens arrelen com a gran club, 
d’ençà d’aquella il·lusió nascuda aquell ja llunyà any 
1953 i que ens fa estar novament de celebració. No 
cada dia s’arriba a una xifra com aquesta, i és per això 
que s’ha de valorar i agrair el granet de sorra de cada 
una de les persones que han ajudat a tirar endavant 
l’entitat des del primer dia fins a l’actualitat: directius 
i directives, esportistes, tècnics, famílies i patrocina-
dors. Des d’aleshores només hem fet que créixer i su-
mar esforços per convertir-nos, dia a dia, en una entitat 

referent que creu en la divulgació de l’handbol com un 
hàbit de pràctica quotidiana, saludable, enriquidora i de 
benestar emocional. Els valors que es transmeten en 
la pràctica esportiva, com ara la disciplina, l’esforç, la 
igualtat, el respecte, la inclusió, l’empatia i la coopera-
ció, són fonamentals per a promoure el desenvolupa-
ment integral dels nostres esportistes des de ben petit.
És per això que el club BM La Roca vol continuar sent 
un símbol de voluntat per continuar tenint un impacte 
positiu en el seu entorn i en la societat, incidint sobre-
tot en els infants i en els joves, sense perdre la seva 
identitat, aquella que ens fa  sentir  orgullosos quan 

portem l’escut del nostre club al pit, tant en els èxits 
com en les adversitats.
Una oportunitat d’aprofitar el poder transformador de 
l’esport per a visibilitzar la dona, tant en l’àmbit espor-
tiu, com en l’àmbit social.
Per tot això, i per molt més, continuarem treballant i 
lluitant amb la mateixa passió del primer dia per fer 
més gran l’esport al nostre poble i a Catalunya. Fa se-
tanta anys, i volem que en siguin molts més, que por-
tem per bandera l’orgull més gran: el roquerol.

Visca el BM La Roca!

Pista municipal 1967

Senior femení 1967

Joan Planas 1960
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En Comú

Un vecino comentaba: este año 
tocan elecciones, y el que le escu-
chaba asentía diciendo sí porque 
están asfaltando las calles. Es ver-
dad el 28 de mayo de este año tocan 
elecciones Municipales y los ciuda-
danos elegirán a las personas/par-
tidos que tendrán el compromiso 
de administrar el Municipio durante 
los próximos cuatro años. En ese 
día de mayo la ciudadanía tiene que 
valorar si el equipo de gobierno ac-
tual, ERC y Junts per Cat, cumplió o 
no con los compromisos adquiridos 
en las elecciones de 2019.

Evidentemente todos los partidos 
nos presentaremos con nuestras 
propuestas y se las trasmitiremos 
a la ciudadanía, pero la responsa-
bilidad de la elección y de la deci-
sión es del votante. Es un momento 
muy importante para el municipio, 
es una decisión trascendente pues 
nosotros, La Roca en Comú, valo-
ramos que nuestro municipio no 
se puede permitir tirar más años al 
saco roto de la inacción.

El pueblo soberano decide.

Dani Martín

Portavoz La Roca en Comù

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

C’s

Sessió plenària del 26 de 
gener de 2023
• Ratificació de la resolució 

d’alcaldia que aprova la 
pròrroga del contracte del 
servei de manteniment, 
conservació, neteja i millora 
de les zones enjardinades.

• Aprovació de la IV Pròrroga 
del contracte de subminis-
trament d’aigua potable.

• Aprovació conveni d’assis-
tència tècnica de Turisme 
amb el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental per l’any 
2023.

• Aprovació conveni d’assis-
tència tècnica de Joventut 
amb el Consell Comarcal 
del Vallès Oriental per l’any 
2023.

Sessió plenària extraordinària 
del 28 de desembre de 2022
•  Aprovació del Calendari d’orga-

nització dels Plens fins al maig 
de 2023

•  Aprovació del Calendari de Jun-
tes de Govern Local fins al maig 
de 2023

• Aprovació reconeixement ex-
trajudicial de crèdit (rec) de la 
liquidació del conveni de pres-
tació dels serveis socials bàsics 
corresponent a l’exercici 2020

• Aprovació d’un reconeixement 
extrajudicial de crèdit de la li-
quidació del conveni de presta-
ció dels serveis socials bàsics 
corresponent a l’exercici 2019

REPASSEM EL PLE

@CsLaRoca

@CsLaRoca

@CsLaRoca

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

cslaroca@gmail.com

TRIBUNA POLÍTICA
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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/

Arribem al final d’un mandat convuls 
però, malgrat els dos anys de pandè-
mia, des del govern municipal hem 
aconseguit fer avançar el municipi i 
posar a les persones al centre dels 
esforços i recursos municipals.

Transformant l’espai públic: millo-
rant parcs i fent realitat nous espais 
com l’eix cívic de la Torreta; amb un 
pla de millora de paviments arribant 
a zones que feia més de 20 anys que 
no s’hi actuava; realitzant un pla de 
millora de voreres per fer-les se-
gures i accessibles. Posant tots els 
mitjans necessaris per fer front la 
Covid. Aprovant el projecte de ges-
tió dels Espais Grans, fomentant la 
relació inter generacional. Obrint la 
participació ciutadana amb diversos 
processos i taules de treball. Amb 
els nous contractes de neteja viaria i 
manteniment de la via pública, amb 
més vehicles, més personal i més 
dotació econòmica.

En definitiva, fer realitat els nostres 
compromisos amb vosaltres i amb 
els nostres principis.

Som conscients que encara ens 
queda molta feina per fer.

Seguim compromesos per poder-la 
realitzar, des de l’experiència i sol-
vència del nostre llegat.

Fem un salt endavant per seguir 
avançant com a municipi.

L’any 2019, vam arribar a l’Ajunta-
ment amb un equip ple d’il·lusió i 
amb la força de qui vol provocar un 
canvi de rumb. Aleshores, però, ens 
faltava l’experiència i el coneixe-
ment necessaris per a convertir el 
lideratge polític en una eina efec-
tiva.

A poc a poc i al llarg d’aquests qua-
tre anys, ens hem anat formant per 
conèixer amb profunditat l’ajun-
tament, amb les seves debilitats i 
amb les seves virtuts. Amb la gestió 
del dia a dia, hem pogut aprendre a 
diagnosticar quins són els elements 
a millorar perquè la maquinària 
pugui donar resposta als reptes que 
ens plantegem. Però, sobretot, hem 
après quins són els procediments 
necessaris per dur a terme aquesta 
transformació.

Ara, afrontem quatre anys més amb 
un nou projecte. La il·lusió continua 
intacta però l’experiència adquirida 
ens permet ser un equip molt més 
capaç per a dibuixar, no solament 
el QUÈ volem pel nostre poble sinó, 
sobretot, el COM ho hem de fer per 
aconseguir-ho.

Junts volem esdevenir la garantia 
per convertir La Roca en el poble on 
totes ens sentirem orgulloses.

Fem que passi!!

Vivim un temps de canvis socials i 
econòmics molt importants, mar-
cats pels reptes del canvi climàtic 
i de la transició ecològica, que ens 
han de portar a un municipi més 
verd i sostenible. Un municipi que 
recuperi l’espai públic pel civisme 
i la convivència, i que afronti els 
problemes com a reptes a superar 
amb treball, esforç i imaginació. A 
La Roca, La Torreta i Santa Agnès 
hem de recuperar el dinamisme i 
l’optimisme de cara a un present i 
un futur exigents que hem d’afron-
tar amb un full de ruta clar, ambi-
ciós i participatiu. Hem de tornar a 
posar en marxa el municipi després 
d’anys de paràlisi i desorientació.

Els propers anys ens espera una 
feina exigent i apassionant que es 
presenta com una carrera de fons, 
pas a pas, però sense descans i 
amb un objectiu clar: millorar la 
qualitat de vida de tota la ciutada-
nia del municipi. Carrers nets, ins-
tal·lacions ben mantingudes, nous 
equipaments, oportunitats de feina 
i habitatge assequible, són alguns 
dels reptes pels quals volem tre-
ballar amb il·lusió, idees, projectes 
i capacitat de gestió.

Tenim per davant un temps d’opor-
tunitats que cal aprofitar per gover-
nar el present i imaginar el futur de 
La Roca, La Torreta i Santa Agnès.

UN SALT ENDAVANT
PREPARATS PER CONS-

TRUIR UN POBLE MILLOR
UNA NOVA ESPERANÇA

3173 >    



LAIA LLACH POU
Es confessa molt tímida però la Laia va tenir la valentia de presentar-se 
a un concurs musical, fet que li va canviar la vida. La roquerola acaba 
de gravar el seu primer disc, que s’ha autofinançat, el qual ha estat no-
minat al millor àlbum de l’any pels Premios de Música Independiente. 
L’apassiona la música i somia amb una carrera artística, de la que està 
recorrent els primers passos. Podeu trobar el disc a www.lacatenaria.
cat/laiallach i seguir-la a Instagram @laiallachpou

EL PERFIL

COM ERES DE PETITA, JA TENIES 
INTERÈS PER LA MÚSICA?
Soc una persona molt familiar, 
m’encanta la natura i fer excur-
sions amb els amics, i sempre he 
sigut molt tímida. Recordo tenir 
instruments per casa i voler-los 
tocar i experimentar amb melo-
dies. Quan em van apuntar a clas-
ses de música suposo que la meva 
passió va sorgir, malgrat que sem-
pre m’havia agradat. Els meus pa-
res eren molt fans dels Beatles i 
els escoltàvem molt, però recordo 
quan vaig sentir per primera vega-
da un disc de la Carla Bruni. Vaig 
descobrir que hi havia moltes do-
nes que es dedicaven a la música, i 
vaig sentir la necessitat d’escriure 
les meves pròpies cançons. A més, 
recordo que quan vaig ser moni-
tora de l’Esplai sempre portava la 
guitarra, als nanos els encantava. 
A les nits, tocava cançons i els 
més petits s’adormien.

I QUINA VA SER LA TEVA FORMACIÓ?
A l’escola de música estudiava 
cant coral, clarinet i feia llenguat-
ge musical. Més tard vaig fer cant 
modern i em van donar l’oportuni-
tat de cantar amb l’orquestra de 
l’escola. Em moria de vergonya 
però a la vegada em va agradar 

molt. Quan vaig començar la uni-
versitat vaig haver de deixar la mú-
sica, per un tema d’incompatibili-
tat amb els horaris. 

OSTRES!
Però em va durar poc, perquè em 
vaig adonar que necessitava can-
tar, era la meva manera de treure 
“les males vibres”. Necessitava ex-
pressar el que sentia, i cantar era la 
meva manera de deixar-me portar 
per aquestes emocions. Em vaig 
apuntar aquí al gòspel de la Roca, i 
vaig reprendre les classes de cant. 
A partir d’aquí vaig conèixer la Judit 
Neddermann, i vaig començar a es-
criure cançons amb més intensitat.

ET VAS APUNTAR A UN CONCURS 
ORGANITZAT PEL CESK FREIXAS. 
COM VA ANAR?
A mi m’agradava molt la música 
que fa el Cesk, i vaig veure que 
organitzava aquest certamen per 
Instagram, on havíem de fer una 
versió d’un tema seu i la més ori-
ginal es gravaria amb ell a l’estudi. 
Els meus amics em van animar a 
participar-hi i així ho vaig fer. I va 
anar bé! Vaig gravar el tema amb 
ell i també vaig conèixer al seu 
mànager. De seguida em van dir 
que volien treballar més amb mi. 

I VA SUPOSAR UN GRAN IMPULS 
EN LA TEVA CARRERA.
Abans havia fer algun concert en 
bars de per aquí, però era molt tí-
mida i em feia cosa. Apuntar-me 
al concurs, gravar amb en Cesk 
Freixas, veure que podia expressar 
el que sentia i que a sobre agradés 
i m’animessin a seguir, va ser molt 
important. Sempre havia desitjat 
fer un disc, i en aquell moment 
se’m van obrir les portes. 

JUST DESPRÉS VA ARRIBAR LA 
PANDÈMIA. VAS TÉMER QUE LA 
TEVA CARRERA S’ATURÉS JUST 
QUAN COMENÇAVES?
Al contrari! Quan sortíem del con-
finament hi va haver un augment 
de la demanda de concerts, so-
bretot en petit format, i personal-
ment em va anar molt bé. Abans de 
la pandèmia jo no estava dins del 
“circuit musical”, per tant l’aturada 
no em va afectar, però després sí 
que vaig poder participar en molts 
concerts. Es feien petits festivals i 
em van començar a incloure en les 
programacions.

ACABES DE TREURE EL DISC SOL 
D’HIVERN. COM VA ANAR EL SEU 
PROCÉS?
Ha estat un projecte molt maco. 
Vaig anar composant parlant de 
les meves visions i sensacions, 
me’l vaig autogestionar i he tingut 
llibertat total per fer el que sentia. 
Tot el procés des de la composició 
fins a la producció i després veure 
el resultat final... No ho sé descriu-
re, molta il·lusió. I també veure que 
el disc ha agradat és molt bonic.

I A MÉS HAS REBUT RECONEIXE-
MENTS!
Sí! El disc ha rebut diverses nomi-
nacions als Premios de Música In-
dependiente. Estic molt contenta 
per com ha anat tot, i tinc alguns 
concerts ja previstos. M’agradaria 
molt tocar aquí a la Roca!

FOTO: ALEX RADEMAKERS
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