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Albert Gil,
Alcalde de
La Roca del Vallès

Ens ha tocat viure un moment inèdit en la història, i no puc estar
més orgullós i emocionat pel civisme que demostren el conjunt de
veïns i veïnes. Us ho vull agrair personalment, en un context d’extraordinària dificultat la resposta veïnal ha estat excel·lent. Moltes
gràcies. Des de l’Ajuntament estem prenent decisions per pal·liar
els efectes de la pandèmia, en especial pels perjudicis econòmics
i socials. Així, properament es publicarà una altra edició especial
d’aquest butlletí concretant totes les mesures socials i econòmiques, per donar suport a les persones afectades per les conseqüències de l’estat d’alarma. Entre tots i totes ens en sortirem, més units i
reforçats. Perquè és així com se superen les dificultats, ajudant-nos
els uns als altres i fent-nos suport. La Roca del Vallès ha demostrat
estar a l’altura de l’enorme repte que suposa el control de la pandèmia, gràcies de nou a totes i tots pel vostre compromís.
Visca la Roca! Visca Santa Agnès! Visca la Torreta!

EL CONFINAMENT NO ATURA LES ACTIVITATS I SERVEIS
DE L’AJUNTAMENT
El decret de confinament ha alterat el dia
a dia de tota la població i també el funcionament ordinari del consistori i els serveis
que presta a la ciutadania. Tot i això el personal municipal ha treballat per traslladar el
màxim de propostes possible a la xarxa i així
poder seguir oferint serveis i activitats als
veïns i veïnes. Per exemple, el CEM no s’ha
aturat cap dia, ja que des del perfil d’Instagram els monitors i monitores ofereixen
classes en directe de diferents activitats físiques. La Biblioteca de la Roca del Vallès
organitza el 17è Concurs de Punts de Llibre,
la regidoria de Cultura difon a les xarxes el
patrimoni megalític roquerol, la regidoria de
Joventut ha creat l’Espai Jove amb propostes d’activitats per fer a casa...
+ info
Tot seguit trobareu un resum:
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Moltes gràcies
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participa a la
xarxa de persones
voluntàries

Diversos comerços de la Roca
del Vallès continuen al peu de
canó i al servei de la
ciutadania.

Aquí trobareu
la relació:

els mercats
setmanals obriran
amb restriccions
fins el 12 d’abril
Els paradistes del mercat setmanal de la Torreta han decidit que fins que no acabi el
període de confinament no
tornaran a obrir, per tant fins
a mitjans d’abril només se
celebraran els mercats de la
Roca (els divendres) i de Santa Agnès (els diumenges). Per
indicació de la Generalitat els
mercats poden celebrar-se,
però només poden obrir les
parades d’alimentació.

L’Ajuntament de la Roca del
Vallès ha atès una petició ciutadana i ha endegat un projecte de participació i solidaritat
per atendre les necessitats
socials de les persones vulnerables del
municipi durant l’Estat d’Alarma, en especial la gent gran.
Es tracta de la xarxa de persones voluntàries, una iniciativa que vol posar en contacte
veïns i veïnes
solidàries amb persones que
tinguin una problemàtica derivada de les mesures de confinament, com per exemple
anar a comprar, anar a buscar
remeis a la farmàcia, treure a
passejar la mascota o fer un
tràmit telemàtic.

622 829 397
622 794 711

+ info

+ info

prepara els teus
millors punts de
llibre i participa al
concurs de la
Biblioteca!
El concurs busca els millors
punts de llibre creats pels
veïns i veïnes dels nuclis, que
han de ser en format 5 x 21
cm i el tema és completament
lliure. Hi pot participar tothom
i hi haurà tres categories: fins
a 8 anys, fins a 16 anys i a partir
de 17 anys. Cada participant
podrà presentar un màxim de
dos punts de llibre. Els participants hauran de lliurar una fotografia de cada punt de llibre
i enviar-la per correu electrònic a bibroca@gmail.com.

+ info
El termini és fins el 10d’abril!

la Policia Local
felicita l’aniversari
dels infants i joves
Si voleu que els agents s’apropin al domicili per felicitar un
nen o nena o jove que faci
anys, envieu un email a
infancia@laroca.cat

+ info

ESPECIAL INFORMATIU SANTA AGNÈS, LA TORRETA I LA ROCA.

diversos comerços
ofereixen els seus
serveis a domicili

Oberta la convocatòria dels
IV Premis la Miranda per
infants i adults
+ info

Taller
d’arcs iris
Omplim les finestres i els
balcons d’arcs de Sant Martí
durant el confinament!
Dibuixeu i pinteu un arc i
acompanyeu-la amb el lema
#JoEmQuedoACasa
#TotAniràBé.
Aquesta campanya busca
mantenir entretinguda la
canalla de manera creativa,
a la vegada que serveix per
enviar un missatge de suport
i responsabilitat a la societat.
Participeu-hi!

Aquí podrás
descarregar
la imatge en gran:
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