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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 938 424 432

Farmaciola Santa Agnès 938 799 178

Farmàcia de La Roca 
Miriam Abad

938 422 850

Farmàcia de La Torreta 
M.T. Blasi

938 707 262

Farmàcia la Roca Neus Girón 938 421 853

Parafarmàcia la Roca Tot Farma 931 885 497

Emergències 24 h 900 13 13 26

Centre Gent Gran La Roca 938 420 279

Centre Gent Gran La Torreta 938 793 441

Centre Gent Gran Santa Agnès 938 422 188

Centre Cívic Can Tàpies 938 604 150

Centre Cívic Santa Agnès 938 424 804

Escola Pilar Mestres 938 422 752

Escola Mogent 938 799 026

Escola La Torreta 938 705 321  
938 704 192

Escola Sta. Agnès 
de Malanyanes

938 799 287

Escola Bressol 
Les Orenetes

938 424 065

Escola Bressol La Torreta 938 704 024

IES La Roca 938 422 414

Jutjat de Pau 938 422 571

Policia local 938 422 075 
600 445 577

Presó Quatre Camins 938 422 461

Piscina Municipal La Roca 938 424 469

Piscina Municipal Santa Agnès 938 420 367

Taxis 24 hores 628 189 000

Sorea Servei d’avaries 24 h 900 304 070

Fecsa-Endesa 800 760 706

Estabanell Energia 938 609 100

Unión Fenosa 911 983 33

Deixalleria 938 420 725

Recollida de mobles 
i trastos

938 439 311

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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Ara sí, sembla que estem vencent aquesta lluita contra la pandèmia, i
la majoria de la població ja té alguna dosi de la vacuna. Així, toca anar
recuperant la normalitat, sempre seguint les indicacions dels professionals
sanitaris, però al cap i a la fi podem retrobar-nos amb més gent i tornar a
gaudir d’una programació cultural regular. Aquest estiu a la Torreta, Santa
Agnès i la Roca recuperarem les festes perquè tenim moltes ganes que
tots i totes les pugueu gaudir. Com sempre, amb activitats per a totes les
edats i combinant l’oci i la cultura. Ben aviat tindreu els programes per
anar apuntant-vos els dies i les hores dels actes.

La recuperació de la normalitat implica que tornarem a fer un ús intensiu
de l’espai públic, i això ens congratula però a la vegada volem aprofitar per
provocar un canvi. L’Ajuntament ha estat treballant tots aquests mesos
per tirar endavant diversos projectes de millora dels carrers, places i
zones verdes. Recentment hem aprovat el nou contracte de neteja, que
serà un autèntic pas endavant en aquest sentit. També hi haurà projectes
de reparació del ferm dels carrers i un nou contracte de manteniment
de les zones enjardinades. Nosaltres posem tots els mitjans que té el
consistori per tenir un espai públic net i ordenat, accessible i confortable
per a tothom. Però ens falta una peça: el civisme.

Necessitem que tots els veïns i veïnes s’impliquin. Hem d’entendre que,
entre totes i tots, podem aconseguir tenir un poble net. Els abocaments
de residus, el vandalisme amb el mobiliari urbà, el mal ús de les illes de
contenidors... són pràctiques que hem de desterrar d’una vegada per totes.
Podem i hem de fer-ho, plegats tindrem tenim un municipi magnífic. Som-hi!
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TORNEM A L’ESPAI PÚBLIC, I CUIDEM-LO

ALBERT GIL
Alcalde de

la Roca del Vallès

@AjuntamentLaRocaV

@larocav

@larocadelvalles

EDITORIAL

TRUCADES A L’ALCALDE

Tots els dimarts, de 15.30 a 16.30 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
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AMB LUPA
CONTRACTES DE NETEJA

PAS ENDAVANT PER MILLORAR LA NETEJA DE LES 
PLACES I CARRERS DEL MUNICIPI

S’ha aprovat el nou contracte 
amb l’objectiu d’ampliar els 
serveis i els recursos dedicats 
a la neteja de l’espai públic i el 
seu manteniment en bon estat. 

Durant els propers 8 anys la Roca del Vallès 
comptarà amb un servei de neteja viària re-
forçat. El Ple municipal ha aprovat el nou 
contracte, amb una inversió superior als 4 
milions d’euros, que suposarà múltiples mi-
llores en el servei. Es tracta d’un autèntic 
pas endavant en aquest servei municipal, 
atès que acomplirà necessitats i objectius 
per tenir un municipi net i ordenat. Tot i això, 
continuarà essent necessària la col·labora-
ció ciutadana perquè aquestes actuacions 
siguin efectives.

Més recursos humans i tècnics

El contracte contempla que treballin al municipi un total de 
6 operaris, més un cap de treballs i una persona encarrega-
da. Això suposa un increment respecte a l’anterior contracte, 
atès que s’incorpora un operari més i que la persona enca-
rregada augmentarà la seva dedicació fins al 50%. Pel que fa 
a la maquinària, s’incorporen al servei una escombradora de 
gran format, 2 furgons elèctrics amb caixa oberta o tancada, 1 
furgó amb un equip d’aigua a pressió, 1 camió de caixa oberta 
i 1 furgoneta elèctrica. En l’anterior contracte només es dis-
posava de dos vehicles.

Els equips tècnics seran moderns i sostenibles, i permetran 
escometre la neteja viària de manera més eficient. A més, la 
polivalència de la flota suposarà que es podran fer diverses 
actuacions, des de l’escombrat dels carrers a la neteja del 
mobiliari urbà amb aigua a pressió. A més, els vehicles dispo-
saran de GPS i un sistema de control de flotes.
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Albert Bassa,
Regidor d’Obres i Serveis

Volem un municipi més net i ordenat, per això posem els mitjans 
necessaris per aconseguir-ho. Així, disposarem de més personal, 
més maquinària i serveis especials, que suposarà un autèntic pas 
endavant en aquest sentit.

AMB LUPA
CONTRACTES DE NETEJA

Nous treballs ordinaris i extraordinaris

L’augment dels recursos humans i tècnics permetrà fer nous treballs 
ordinaris, com ara la neteja intensiva amb aigua a pressió de voreres 
i calçades, la neteja del espais de joc i passeig dels parcs infantils, la 
retirada d’herbes de superfícies pavimentades i voreres, la neteja del 
voltant de contenidors (qualsevol tipus de fracció) i residus abandonats 
i trasllat de voluminosos a la deixalleria, l’estesa manual de sal i altres 
fundents per prevenir o corregir nevades i glaçades, dins de la jornada 
laboral, i el servei de desinfecció localitzada amb l’objectiu de mantenir 
les millors condicions d’higiene en l’àmbit de la via pública.

Pel que fa als serveis extraordinaris, es preveuen diverses actuacions 
anuals per netejar les terres arrossegades amb motiu de les pluges, 
operacions d’aiguabatre per evitar l’aixecament de pols, operacions de 
recollida de fulles durant la tardor, i les actuacions especials després 
de la celebració d’esdeveniments festius, que requereixen d’una actua-
ció intensiva.

Objectiu: mantenir l’espai públic net

L’Ajuntament de la Roca del Vallès fa molts mesos que 
procura mitigar el fort impacte que tenen els aboca-
ments il·legals de residus. Els agents cívics i la Policia 
Local han estat treballant intensament per realitzar 
aquestes tasques de sensibilització. Es va col·locar 
cartelleria a diverses illes de contenidors que, darre-
rament, eren punts d’alta concentració d’incivisme, i 
s’han enviat diversos avisos als domicilis de persones 
responsables d’abocaments. A més, la Brigada muni-
cipal retira deixalles tot sovint, dedicant moltes hores 
de la seva jornada a aquestes tasques que no els co-
rresponen. Malgrat que hi pugui haver un servei periò-
dic de recollida de deixalles, l’important és que la ciu-
tadania es corresponsabilitzi del bon estat de l’espai 
públic fent servir el servei municipal de recollida de 
voluminosos i la deixalleria municipal. 
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El Ple municipal ha aprovat el nou 
contracte de servei de recollida i 
gestió de les fraccions rebuig, or-
gànica i voluminosos dels residus 
municipals. Amb aquesta nova 
contractació es pretén avançar 
amb la millora de la recollida se-
lectiva i la neteja de la Roca del 
Vallès, atès que es contemplen 
diverses millores.

Recursos renovats
Hi haurà nous vehicles que oferi-
ran servei exclusiu a la Roca del 
Vallès, i seran un camió com-
pactador per a fracció rebuig, un 
camió compactador per a frac-
ció orgànica i una furgoneta per 
l’encarregat del servei. També hi 
haurà tres vehicles que oferiran 
servei però amb dedicació no ex-
clusiva, que seran: un camió amb 
caixa oberta i ploma per carre-
gar voluminosos, un camió ren-
ta-contenidors per a la neteja ex-
terna de contenidors i un vehicle 
renta-contenidors per a la neteja 
interna de contenidors.

Quins serveis es donaran?
Pel que fa als punts de recollida, 
n’hi haurà 550 (350 contenidors 
de rebuig i 200 d’orgànica). Pel 
que fa al rebuig, es recollirà de di-
lluns a dissabte als nuclis urbans 
i cada tres dies com a màxim a 
les urbanitzacions. El diumenge 

es donarà servei pel mercat set-
manal de Santa Agnès. També hi 
haurà 80 contenidors extraordi-
naris que es col·locaran quan hi 
hagi celebracions festives popu-
lars. Per la seva banda, l’orgàni-
ca, es recollirà un mínim de tres 
cops a la setmana als nuclis ur-

AMB LUPA
CONTRACTES DE RESIDUS

CAP A UNA MILLORA DE LA RECOLLIDA DE RESIDUS 
I UNA BONA GESTIÓ DELS CONTENIDORS

S’ha aprovat el servei de recollida 
dels residus de fracció orgànica, 
de rebuig i els voluminosos 
pels propers anys. Hi haurà tres 
vehicles nous que operaran de 
dilluns a dissabte, i s’oferirà servei 
extraordinari durant les festivitats 
i els mercats setmanals. 
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Jordi Bacardit,
Regidor de Medi Ambient i Pagesia

Hi haurà nous vehicles que oferiran el servei ordinari a tots els nu-
clis de població de la Roca, i també es contemplen serveis extraor-
dinaris. D’aquesta manera, esperem que millori la recollida selec-
tiva.

AMB LUPA
CONTRACTES DE RESIDUS

bans i mínim un cop a la setmana 
a les urbanitzacions. Per últim, la 
recollida de voluminosos serà un 
mínim de dos cops al mes. Per 
últim, pel que fa a la neteja dels 
contenidors, durant l’estiu es ne-
tejaran quinzenalment i durant 
la resta de l’any un cop al mes, 
sempre al seu interior. Pel que fa 
a l’exterior, es netejaran dos cops 
l’any com a mínim.

Per què és important la recollida 
selectiva?
La recollida selectiva dels re-
sidus domèstics va evitar l’any 
passat l‘emissió de 500.000 tones 
de gasos amb efecte d’hiverna-
cle, l’equivalent al CO2 que pro-

dueixen 500.000 vehicles durant 
un any recorrent una distància de 
10.000 quilòmetres. Una impor-
tant quantitat de gasos d’efecte 
hivernacle que poden ser fàcil-
ment evitables aplicant un seguit 
de bones mesures per poder ges-
tionar millor tots els residus que 
es generen al planeta.  Aplicar 
una bona separació dels residus 
orgànics comporta una sèrie de 
beneficis que són més saluda-
bles pel medi ambient i per la 
salut humana. La Unió Europea 
ha establert uns objectius de re-
ciclatge ambiciosos als estats 
membres a curt i mitjà termini. 
Uns objectius que tenen com a 
finalitat aprofundir amb la millo-

ra del reciclatge per tal de formar 
uns hàbits on tots els ciutadans 
siguin conscients de la impor-
tància de fer una bona gestió 
dels residus que generen. L’any 
2020 els estats membres han de 
complir un objectiu de reciclatge 
del 50%, l’any 2025 aquest objec-
tiu és un 55%, l’any 2030, un 60% 
i l’any 2035, un 65%. A banda, l’any 
2035 els estats membres no po-
dran destinar a dipòsit controlat 
més d’un 10% dels residus muni-
cipals.

Servei gratuït de recollida de 
voluminosos
L’Ajuntament de La Roca del Va-
llès ofereix als veïns un servei de 
recollida de residus voluminosos. 
Amb aquest servei, que és gratuït 
per a tots els ciutadans del mu-
nicipi, permet resoldre situacions 
en les quals a causa del volum o 
les característiques dels trastos, 
és difícil traslladar aquests ob-
jectes a la deixalleria. Qualsevol 
veí que necessiti llençar mobles 
o trastos diversos com mata-
lassos, electrodomèstics, sofàs, 
fustes o vidres, pot demanar-ne 
la recollida trucant al 93 843 93 11 
i l’empresa encarregada li dema-
narà les dades necessàries per 
efectuar el servei.
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El Ple municipal va aprovar sol·licitar a la Generalitat de Catalunya 
que la Roca del Vallès continuï essent considerat com a municipi 
turístic. El municipi compleix amb la condició de ser un lloc de gran 
afluència de visitants, en base al fet que durant cinc anys consecu-
tius ha rebut anualment més d’1 milió de turistes, majoritàriament 
per l’equipament singular que suposa el centre comercial La Roca 
Village. Més enllà del turisme de compres, la Roca del Vallès és un 
municipi divers amb una gran riquesa de natura i paisatge i un patri-
moni arqueològic de gran valor, amb una rica vida cultural i esportiva.

La Generalitat de Cata-
lunya ha fet obres per a 
la millora del ramal d’ac-
cés a la carretera B-40z 
des de la C-1415c, sen-
tit Granollers, un punt 
on s’originaven cues de 
trànsit, sobretot a pri-
mera hora del matí. Per 
solucionar aquesta pro-
blemàtica s’ha construït 
un nou carril, fet que fa-
cilita aquest accés.

Els ajuntaments de Granollers 
i la Roca del Vallès han acordat 
executar un projecte a curt ter-
mini que millorarà la seguretat i 
tranquil·litat del veïnat, en el tram 
comprès entre el passatge de Can 
Tàpies i el carrer Girona. L’actua-
ció es localitzarà entre el carrer 
de Girona i el passatge de Can 
Tàpies, on s’eliminarà els actuals 
carrils de circulació (que són molt 
amples i els vehicles hi circulen 
a altes velocitats) i els transfor-
marà en un sol carril per sentit, 
separats per una mitjana i es res-
tringirà la velocitat a 30 km/h. A 
més, permetrà guanyar i ampliar 
la zona per a vianants/bicicletes, 
que, alhora, estarà protegit per la 
zona d’aparcament de vehicles, 
que se situarà i farà de mitgera 
entre la vialitat rodada amb vehi-
cles a motor i la zona de vianants.

PRIMER PAS 
PER LA FUTURA 
REMODELACIÓ 
DEL CARRER DE 
VENEÇUELA

LA ROCA DEL VALLÈS RENOVA LA 
PETICIÓ PER CONTINUAR ESSENT 
MUNICIPI TURÍSTIC

MILLORES A LA ROTONDA 
D’ENLLAÇ A LA C-60

ACTUALITAT MUNICIPAL
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ACTUALITAT MUNICIPAL

A partir del mes de setembre diversos comerços de la Roca del Vallès 
disposaran de butlletes que amaguen molts premis pel veïnat. Es trac-
ta de la nova campanya de dinamització del comerç local, iniciativa de 
l’Ajuntament i el COR. Qui compri en les botigues participants rebrà 
una butlleta per rascar, i, si té premi, podrà fer servir els diners per 
comprar en una altra botiga no essencial. I, si no té premi, omplint-la 
amb les dades personals es podrà participar en un sorteig especial 
que se celebrarà durant la Fira de la Col. Properament s’ampliarà la 
informació perquè el màxim de veïns i veïnes hi participin!

S’ha iniciat un nou servei per a jo-
ves que necessitin assessorament 
i acompanyament en els estudis 
i també en el procés de transició 
del sistema educatiu al sistema 
laboral. Es tracta del programa 
Referents d’Ocupació Juvenil, una 
iniciativa del Consell Comarcal del 
Vallès Oriental amb el suport de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, 
amb dues professionals que ate-
nen personalment als i les joves 
i els ajudaran a escollir estudis i 
trobar feina. El servei està ubicat a 
l’INS la Roca, els dimarts de cada 
dues setmanes, i cal que els i les 
joves interessats demanin cita 
prèvia: 93 842 66 84 o ocupacioju-
venil.vallesoriental@oficinajove.
cat. L’objectiu és orientar, acom-
panyar i informar als i les joves de 
16 a 29 anys que estiguin interes-
sats en aquests àmbits.

ASSESSORAMENT 
LABORAL I 
ACADÈMIC PER A 
JOVES

RASCA I GUANYA MOLTS PREMIS AL 
COMERÇ LOCAL

La Generalitat de Catalunya ha emès 
una resolució desfavorable sobre la 
viabilitat de l’emplaçament del projec-
te de planta solar que es volia construir 
a la Roca del Vallès. El text remar-
ca “l’interès natural i criteris agraris” 
que reforcen la necessitat de protegir 
aquest indret del municipi, en concret 
el Pla de Santa Agnès. L’Ajuntament 

sempre s’ha mostrat desfavorable a aquest projecte per l’alt im-
pacte al medi rural i la biodiversitat, fent arribar a la Generalitat 
nombrosos informes urbanístics, ambientals, paisatgístics, d’in-
fraestructura, d’impacte al medi, etc. alertant que no és el millor 
indret on instal·lar un camp fotovoltaic com es proposava.

L’AJUNTAMENT VETLLA PER LA 
PROTECCIÓ DEL PLA DE SANTA 
AGNÈS
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ESPORTS
NIT DE L’ESPORT

6610 >

L’Ajuntament de la Roca del Vallès 
reconeix un any més la tasca 
que fan les entitats esportives i 
l’esforç dels roquerols i roqueroles 
esportistes que, després d’un any 
llarg de pandèmia, han fet mans 
i mànigues per seguir promovent 
els valors de l’esport i competir. 
L’acte el podeu tornar a veure al 
canal de Youtube de l’Ajuntament.
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MOBILITAT
ÚS DELS PATINETS ELÈCTRICS
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LA GUIA
ACTES CULTURALS I RELLEVANTS DEL MUNICIPI

JULIOL

Divendres 2 

Cap de setmana 16, 17 i 18 

Dissabte 3

Diumenge 11

Dimarts 6

CINEMA A LA FRESCA

Hora: 21.30 h
Lloc: Horta de la Rectoria
A càrrec de: AAVV de Santa Agnès de 
Malanyanes

FESTA MAJOR DE LA TORRETA

CONCERT RETRO-ESTIU

Hora: 20.00 h
Lloc: Horta de la Rectoria
Entrada gratuïta
Organitza: L’Orfeó Joventut Terrassenca
Descripció: Concert que oferiran la 
Unió coral Centre i Energia de la Roca i 
l’Orfeó Joventut Terrassenca  dins de la 
Festa Major de Terrassa.

CONCERT RETRO-ESTIU

Hora: 19.30 h
Lloc: Centre Cultural de La Roca
Entrada gratuïta,amb taquilla inversa
Organitza: Unió Coral Centre i Energia 
de La Roca
Descripció: Concert que oferirem la Unió 
Coral Centre i Energia i l’Orfeó Joventut 
Terrassenca com a concert d’estiu.

HORA DEL CONTE ESPECIAL ESTIU
«VA D’ENGANYIFES»
Les bromes poden fer riure i les mentides 
poden fer enfadar. En aquests contes hi 
trobarem un munt d’animals trapelles que 
fent bromes es posen en bons embolics. 
Les mentides no ens agraden a ningú, 
però i les bromes? T’agraden?   
Per a nens i nenes de totes les edats.

Hora: 18.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal.
A càrrec de: Núria Clemares

AGOST

Cap de setmana 20, 21 i 22

FESTA MAJOR DE SANTA AGNÈS
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Dimarts 13

TALLER INFANTIL
«BOMBOLLES GEGANTS»
Com és possible?!! Una bombolla de 
sabó més gran que el teu cap! Vols 
fer-ne amb les teves pròpies mans? Ho 
omplirem tot de bombolles de sabó de 
diferents mides! Les farem ballar i volar! 
Anima’t a descobrir aquesta tècnica tan 
peculiar.
Per a nens i nenes de 5 a 10 anys. 
Cal inscripció prèvia a la Biblioteca.
Màx 15 nens

Hora: 18.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal.
A càrrec de: Trivium.



LA GUIA
ACTES CULTURALS I RELLEVANTS DEL MUNICIPI

SETEMBRE

Cap de setmana 10, 11 i 12 

Divendres 17

Dilluns 20

FESTA MAJOR DE LA ROCA

LLEGIM PLEGATS
ACTIVITAT DE DINAMITZACIÓ LECTORA
Sessió per a residents de la Residència 
Vallderiolf.

Hora: 12.00 h
Lloc: Biblioteca
A càrrec de: personal de la biblioteca.

TALLER-JOC ESPECIAL 
«ANY INTERNACIONAL DE LES 
FRUITES I LES VERDURES» «EL 
MENJAR NO ES LLENÇA»
Aquest taller posa el focus en la imper-
fecció. Hi ha moltes fruites i verdures que 
neixen lletges però que són delicioses, i 
moltes vegades les acabem llençant. A 
través de dinàmiques aprendrem la im-
portància de l’aprofitament alimentari i 
a mirar aquestes fruites i verdures amb 
uns altres ulls. El taller incorpora una 
part pràctica on es realitza una activitat 
de creació plàstica. 

Hora: 17.30 h
Lloc: Sala Estudi Biblioteca 
Màx participants  infants (20 persones).
A càrrec de: Fundació Espigoladors.
Contacte: 935256214 Raquel

MERCATS SETMANALS

MERCAT SETMANAL LA TORRETA

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

MERCAT SETMANAL SANTA AGNÈS 
DE MALANYANES

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

MERCAT SETMANAL LA ROCA

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

ACTIVITATS DIRIGIDES

Intensitat: Ubicació:

Modalitat:

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES
7:10h - 8.00h INTERVAL TRAINING TOTAL PUMP CROSS TRAINING

8:10h - 9.00h GIM SUAU ESTIRAMENTS GIM SUAU GIM SUAU ESTIRAMENTS

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

9.15h - 10.00h AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM

9.15h - 10.00h PILATES HIPOPRESSIUS 30’ ESTIRAMENTS IOGA FLOW

15.10h - 15.55h AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM

17.10h - 18.00h CROSS TRAINING CICLO INDOOR ZUMBA CICLO INDOOR TABATA FULL BODY

18.10h - 19.00h GAC PILATES IOGA FLOW CEM COMBAT ZUMBA

19.10h - 20.00h TABATA FULL BODY CARDIO TONO CICLO INDOOR HIIT CORE ESTIRAMENTS

20.10h - 21.00h CICLO INDOOR IOGA FLOW TONIFICACIÓ PILATES

20.10h - 21.00h AIGUAGIM CROSS TRAINING AIGUAGIM CROSS TRAINING AIGUAGIM

16.10h - 17.00h FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR

ACTIVITATS ADOLESCENTS

Alta Mitjana Baixa

Sala

Exterior
Piscina

Aigua Bicicleta Coreografiada

Dilluns 27

TROBADA VIU LA LECTURA
Llegim El verano en que mi madre tuvo 
los ojos verdes, de Tatiana Tibuleac.
Trobada d’adults per comentar aquesta 
obra. Passa a buscar el teu exemplar per 
la biblioteca.

Hora: 20.00 h
Lloc: Biblioteca Municipal.
A càrrec de: Alícia Gili.
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A Parts Iguals és una entitat de la Roca del Vallès que 
neix l’any 2013 amb l’objectiu i la necessitat del muni-
cipi d’oferir diferents projectes educatius per infants i 
joves. En una societat on la motricitat queda eclipsada 
per les noves tecnologies, on les activitats són cada 
vegada més individualistes i consumistes, des de A 
Parts Iguals creiem important oferir formes sosteni-
bles, sanes i lúdiques d’entretenir-se, socialitzar-se i 
aprendre. 

Amb tot això creiem que l’educació en el lleure és un 
recurs bàsic per treballar tots aquests conceptes i on 
l’infant i jove esdevingui el protagonista principal de 
l’actuació. Des de fa ja uns anys treballem en diferents 
projectes: Casal d’estiu, Parc de nadal, extraescolars 
per infants, per a joves i adolescents, i estem presents 
a les festivitats del municipi oferint activitats recrea-
tives i de lleure.

La nostra proposta és fer un espai de qualitat on el 
més important no és el què fem, si no el com ho fem. 
Volem que el temps que els infants i joves passen amb 
nosaltres sigui un temps de qualitat. Volem afavorir la 
seva estructura cognitiva i logicoeducativa que em-
penyi a realitzar les activitats i afrontar-les amb un 
grau de motivació elevat. Els períodes de temps lliure 
són un temps d’esbarjo i educatius per infants i joves, 
per tant hem de tenir en compte la diversió, el descans 
d’aquests i, a la vegada, treballar actituds i aptituds. 
Per últim, creiem que és una oportunitat per fer te-
rritori i crear xarxa d’amistat més enllà dels infants i 
joves que ens relacionen dins el seu cercle d’amistats.

Al Casal Sta. Maria del Jaire fem activitats de lleure 
(tallers, excursions, escape rooms, esports, etc.) els 
dissabtes de 17-19h als locals parroquials de La Torre-
ta. A més, organitzem anualment uns Campaments 
per infants i joves nascuts entre el 2004 i el 2017. Si 
t’agrada la natura i vols viure aquesta aventura única 
t‘esperem del 26 de juliol al 8 d’agost (amb opció de fer 
menys dies) al terreny d’acampada Les Vinyes (Giro-
nella). Els nens i nenes gaudiran d’un munt d’activitats 

VIDA ROQUEROLA
DESCOBRIM LES ENTITATS DEL POBLE

A PARTS IGUALS 
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CASAL STA. MARIA DEL JAIRE

diferents i els més grans marxaran de ruta! Els objec-
tius principals de la nostra entitat són educar als in-
fants i joves en el temps lliure amb una pedagogia glo-
bal, alliberadora i activa; a través d’una opció cristiana 
per aconseguir persones amb vocació de ser, més que 
de posseir: crítiques, reflexives, dinamitzadores de 
la història, solidàries i arrelades a la seva comunitat; 
que apostin per una societat amb unes estructures 
justes i democràtiques. Si vols conèixer més sobre el 
Jaire pots consultar les nostres xarxes @casal_jaire 
(Twitter i Instagram) i la web https://casaljaire.wixsi-
te.com/casaljaire o posar-te en contacte via correu 
electrònic casal.jaire@gmail.com T’hi esperem!



AL TEU SERVEI
BENEFICIS I INTERÈS PER A LA CIUTADANIA

Pla d’atenció social

•	 És l’instrument en què s’especifiquen els objec-
tius de la intervenció a les persones usuàries 
del servei de tractament i els aspectes que cal 
treballar d’acord amb el seguiment individualit-
zat que se’n fa.

•	 El Pla d’atenció és conseqüència del diagnòstic 
i s’elabora d’acord amb les necessitats detec-
tades a través dels indicadors diagnòstics, té 
caràcter dinàmic i es pot modificar si la situació 
de la persona canvia.

•	 Es realitzarà un pla d’atenció individual per 
a tots els membres que configurin el nucli de 
convivència, en el qual es fixaran objectius indi-
viduals per una persona en concret, però també 
es podran fixar objectius comuns per a totes les 
persones que configuren el nucli de convivèn-
cia.

•	 S’estableixen accions i recursos que tant la per-
sona com el professional cal activar i realitzar 
per poder aconseguir els objectius fixats.

L’objectiu final és que la persona o persones siguin 
autònomes i tinguin les eines i recursos per viure 
amb dignitat, que es valguin per elles mateixes i no 
depenguin de l’administració, per aquest motiu es 
potencia la implicació de les persones en la defini-
ció i el seguiment del seu propi Pla d’atenció.

És important aquesta responsabilització de la per-
sona per assolir els objectius que s’estableixin en el 
pla d’atenció, cal entendre que sense aquest punt hi 
ha moltes probabilitats que la situació de vulnera-
bilitat persisteixi.

Resumidament, i fent paral·lelisme amb els serveis 
sanitaris, quan una persona està malalta i va al met-
ge o metgessa aquesta li recepta una pauta mèdica 
per curar-se o millorar, però si no se segueix el més 
probable és que no millori. Doncs en serveis socials 
bàsics passa el mateix, si es compleix allò pactat 
en el pla d’atenció individual hi ha més probabilitats 
de que hi hagi un canvi en positiu en la vida de les 
persones. Si voleu demanar hora: 93 842 20 16.

Els Serveis Socials Bàsics constitueixen el punt d’ac-
cés immediat al Sistema Català de Serveis Socials, el 
primer nivell d’aquest i el més proper. Són el conjunt 
de serveis i actuacions orientades a millorar el be-
nestar social de la ciutadania mitjançant la prestació 
d’informació, atenció i suport a les persones, famílies 
i col·lectius vulnerables. Els diferents serveis acom-
panyen situacions personals, familiars o socials que 
requereixen suport, mitjançant una valoració de la 
seva situació i la definició d’un pla de treball, i també 
orienten sobre els recursos, les prestacions i els ser-
veis més adequats a les seves necessitats.

Model d’atenció

L’atenció i la intervenció dels equips dels serveis 
bàsics d’atenció social donen resposta a les neces-
sitats socials de la ciutadania, abordant de manera 
integrada i propera, les necessitats socials i socioe-
ducatives i incorporant la coordinació i el treball en 
xarxa a la resta de serveis de protecció social com 
ara l’atenció primària de salut, els recursos de salut 
mental, els centres educatius, els serveis territo-
rialitzats d’inserció laboral i d’habitatge, i els altres 
agents del sistema.

Cal articular tots aquests punts mitjançant el Pla 
d’atenció que estableix amb claredat les àrees on ha 
estat acordat d’intervenir, i els suports més adients 
a fi i efecte de millorar la qualitat de vida de les per-
sones.

Plaça de l’Era, s/n

Cita prèvia: 93 842 20 16 extensió 3

SERVEIS SOCIALS MUNICIPALS
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L’ABANS I EL DESPRÉS
Catifes de flors durant la Festa de Corpus

Any 1986 Any 2021

AMB EL VIU LA LECTURA

Vine, llegeix i comparteix. T’hi esperem

Si t’agrada llegir, comentar i compartir lectures, aquest és el teu espai.
A Biblio.laroca el darrer dilluns de cada mes ens trobem per parlar de llibres.

        www.bibliolaroca.cat

EL RACÓ
CULTURA

  Properes lectures:

Setembre:  
El verano en que mi 
madre tuvo los ojos 
verdes

Aleksey és un jove artista plàs-
tic amb problemes, intern en 
una institució. El seu psiquiatra 
li recomana escriure sobre el 
darrer estiu compartit amb la 
seva mare, i així poder superar 
el bloqueig creatiu que arros-
sega. Submergit en els records 
d’aquell estiu intens, el noi en-
tra de ple en relació amb una 
mare que el va deixar de banda 
- oblidat i mancat d’amor- su-
perada per la mort de la germa-
na i l’abandonament d’un pare 
alcohòlic. L’odi que sent per 
la figura materna, poc a poc 
s’anirà convertint en una espè-
cie de dependència emocional i 
amor disfuncional.

Tatiana Tibuleack ha escrit un 
llibre sobre com pot afectar 
l’absència d’amor d’una mare 
cap a un fill; però deixa una 
porta oberta a la reparació. Ha 
escrit un llibre que penetra les 

emocions; emocions que s’ex-
ploren i es recondueixen da-
vant la mort. 
“Una persona que no ha recibi-
do amor no puede entregarlo. Y 
muchas veces, para poder reci-
birlo también tienes que hacer 
las paces contigo mismo.” Ens 
diu l’autora en una entrevista. 
(El Correo: 1/07/2019).
I és així com un estiu de vacan-
ces compartides es converteix 
en una road movie terapèutica 
des d’on curar l’odi i afrontar la 
despedida de la mare davant la 
mort.

Un llibre que aprofundeix en els 
sentiments i emocions mater-
nofilials, des d’una perspectiva 
de perdó, recuperació i despe-
dida davant la mort.
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En Comú

LA IMPORTANCIA DE LAS 
VACUNAS FRENTE AL COVID-19

La campaña de vacunación contra 
la covid-19 ha sido posible gracias 
a un gigantesco esfuerzo científico 
para desarrollar varias vacunas en 
un tiempo récord. El beneficio, en 
términos de salud global, de la 
amplia aplicación de las vacunas 
es incuestionable. Existe cierto 
nivel de incertidumbre que sólo 
se irá despejando según avance 
el proceso de vacunación, como 
ha ocurrido con todas las vacunas 
desde su creación hasta su conso-
lidación. Pero los procedimientos 
que ahora han permitido desarro-
llar vacunas en tiempo récord son 
más potentes, eficientes y segu-
ros que nunca. Especialmente en 
contextos como el actual, en el 
que se ha aplicado un esfuerzo en 
recursos sin precedentes. Si exis-
ten dudas sobre las vacunas, no 
dudéis en preguntar e informaros 
con especialistas médicos. Cada 
vez estamos más cerca de superar 
esta terrible pandemia que tanto 
daño ha hecho.

UN PEQUEÑO
BALANCE

Después de las municipales de 
2019 nos gobierna una coalición, 
ERC+ Junts, con 11 concejales 
de 17. Llegados a las alturas de 
mandato que estamos,  mitad de 
mandato, la pregunta que nos ha-
cernos es: ¿Qué se ha hecho con 
esta gran mayoría?. La respuesta 
a la pregunta  es muy fácil ,sim-
plemente debemos escuchar a los 
ciudadanos, pero realicemos unas 
pequeñas apreciaciones.

El actual equipo de gobierno  no ha 
presentado, todavia formalmente,  
un Plan de Actuación Municipal 
del mandato. Es decir fuera de lo 
que nos planteaban en los progra-
mas no sabemos dónde vamos. No 
ha presentado unas ordenanzas 
fiscales y un presupuesto munici-
pal para el año 2021.

Al final parece que empiezan a dar 
algunos brotes verdes, herencia 
del mandato anterior: licitación 
contrato de limpieza viaria, licita-
ción del nuevo contrato de reco-
gida de residuos solidos.

Esperemos que segundas partes 
sean buenas.

C’s

27 de maig de 2021

•	 Presa	 de	 possessió	 de	 David	

Espuña Vila com a regidor de la 

corporació

•	 Aprovació	de	l’expedient	per	a	la	

licitació de la contractació del 

“servei de recollida i gestió de 

les fraccions rebuig, orgànica i 

voluminosos dels residus mu-

nicipals del municipi de la Roca 

del Vallès”

•	 Aprovació	 de	 l’expedient	 per	 a	

la licitació de la contractació de 

serveis de neteja viària i conser-

vació urbana del municipi de la 

Roca del Vallès

•	 Aprovació	 del	 Compte	 General	

any 2019

•	 Aprovació	 inicial	 del	 “Projecte	

de les obres de conservació i 

manteniment dels paviments 

municipals 2020-2021”

•	 Aprovació	de	les	bases	i	convo-

catòria d’ajuts a les microem-

preses o petites empreses que 

tinguin el seu establiment si-

tuat en el terme municipal de la 

Roca del Vallès

25 de març de 2021

•	 Aprovació	de	 la	segona	modifi-

cació del contracte de serveis 

per a la gestió de les escoles 

bressol de la Roca del Vallès 

•	 Aprovació	 del	 conveni	 de	 coo-

peració interadministrativa en-

tre l’Ajuntament de la Roca del 

Vallès i el Consorci Besòs-Tor-

dera per a la gestió del mante-

niment i neteja de la xarxa de 

clavegueram

•	 Aprovació	 de	 la	 creació	 de	 la	

ponència política unitària pel 

civisme i la convivència

•	 Aprovació	del	document	Regla-

ment de prestacions d’urgència 

social

REPASSEM EL PLE

@CsLaRoca

@CsLaRoca

@CsLaRoca

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

cslaroca@gmail.com

TRIBUNA POLÍTICA
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TRIBUNA POLÍTICA

Junts x la Roca ERC

GESTIÓ DE RESIDUS I 
INCIVISME

Al darrer Ple es va aprovar la licita-
ció del nou contracte de recollida 
de rebuig, orgànica i voluminosos. 
El Grup Socialista es va abstenir 
a la votació perquè es tracta d’un 
contracte per 8 anys que es va 
presentar sense un treball previ 
amb els grups de l’oposició, sense 
fer un estudi sobre el model de 
recollida i gestió de residus que 
volem pel municipi i sense un es-
tudi global sobre el cost econòmic 
d’aquest servei, que representa el 
concepte de despesa més impor-
tant del pressupost.

Tot és millorable, també la reco-
llida i la gestió de residus. Però ni 
el contracte actual, ni el nou con-
tracte que es licitarà ni el millor 
contracte possible tindran un
efecte positiu si la ciutadania no 
ens conscienciem de la necessi-
tat de reciclar i utilitzar adequa-
dament els recursos que tenim a 
la nostra disposició: contenidors, 
deixalleria i recollida de volumino-
sos. Si continuen els abocaments 
il.legals en qualsevol punt del terme 
municipal i les zones de conteni-
dors es converteixen en deixalleries 
improvisades no hi ha haurà prou 
recursos per garantir una recollida 
eficient.

L’exigència en la gestió del servei ha 
d’anar acompanyada del civisme de 
tots.

ARRIBATS AL
PUNT D’INFLEXIÓ

El poble de la Roca acumula molts 
anys de caiguda lliure causats per 
una gestió sense rumb ni horitzó 
i amb constants cops de timó de-
rivats dels continus canvis de Go-
vern.

El nostre objectiu és redreçar la 
dinàmica per encarar el futur amb 
idees clares i objectius concrets.

Ara, hem arribat al punt d’inflexió!

Dos anys després d’entrar al govern 
s’ha aconseguit posar l’economia 
al dia, encarrilar la recuperació de 
la Policia, iniciar la renovació dels 
contractes de neteja viària i es-
combraries, projectar actuacions 
d’asfaltatge i voreres, encarar la 
fase final d’inversions importants 
pel municipi com l’eix cívic i les 
càmeres de videovigilància... i dis-
senyar un ajuntament més fort en 
recursos humans capaç d’assumir 
tots els reptes de futur.

JUNTS seguirem sent la garantia 
d’aquesta feina discreta, constant 
i persistent que farà de la Roca un 
poble millor.

LA ROCA AVANÇA CAP A LA 
MILLORA DELS SERVEIS

Durant aquest dos anys de mandat 
la prioritat de l’equip de govern ha 
estat la lluita contra la covid 19 i 
una tasca ingent per posar al dia 
els serveis municipals.

Ara aquest treball comença a 
donar els seus fruits, amb l’apro-
vació dels nous contractes de re-
collida de residus i neteja viària, 
amb més personal, maquinària i 
actuacions sobre l’espai urbà. En 
el cas de la neteja viària, s’afegeix 
una escombradora de gran format, 
i un furgó amb aigua a pressió, que 
amplia la qualitat i l’abast del ser-
vei a espais de jocs infantils, vore-
res, contenidors i eliminació d’her-
bes. S’han inclòs també neteges 
estacionals a la tardor i estiu, per 
recollida de fulles i pols.

S’avança també per revertir el de-
teriorament de l’espai urbà, amb 
l’aprovació d’actuacions de millora 
d’asfaltat a diferents carrers de 
Sant Carles, Can Colet, La Torreta 
i La Roca.

Des del govern municipal segui-
rem treballant per fer realitat nous 
reptes compartits en benefici de 
tota la ciutadania.

PSC

@psclaroca

http://larocadelvalles.socialistes.cat/

@juntsperlaroca

@juntsperlaroca

@ERClaroca

@erclaroca

@ERClaroca

http://locals.esquerra.cat/larocavalles
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RECORDES QUAN VAS TENIR 
CLAR QUE VOLIES DEDICAR-TE AL 
DISSENY?
Des de petita sempre m’ha cridat 
l’atenció l’art, sempre estava di-
buixant i pintant. Vaig tenir molt 
clar a secundària que volia estudiar 
el batxillerat artístic. Aleshores va 
ser quan vaig descobrir el disseny, i 
que “hi havia alguna cosa més enllà 
de l’art”. Vaig estudiar a l’Eina (UAB), 
i ara combino la meva feina en una 
empresa amb la docència en aquest 
centre.

QUÈ VOLS DIR AMB “ALGUNA COSA 
MÉS...”?
Tot està pensat per fer-se servir per 
les persones. L’art està fet perquè les 
persones el copsin i es commoguin, 
o aprenguin. Vull dir que tot és social, 
i jo concebo l’art i el disseny com una 
via per transformar moltes coses. No 
volia que la mirada artística només 
tingués valor per si mateixa, o un 
valor comercial; volia que l’obra po-
gués servir a la gent. A la carrera em 
vaig adonar que el que motiva és fer 
coses per millorar la vida de la gent.

D’ON ET VE AQUESTA SENSIBILITAT 
SOCIAL?

Sempre he sentit un vincle amb la 
gent, he volgut ajudar a tothom. A 
l’escola vaig patir bullying i crec que 
a partir d’aquí vaig desenvolupar 
més empatia i voluntat d’ajudar a les 
persones que ho necessitin. Mentre 
estudiava vaig estar fent voluntariat 
amb els Serveis Socials donant su-
port a la gent gran de la Roca. Anava 
a visitar a una dona que no es podia 
moure gaire a casa seva, li feia com-
panyia, li portava llibres de la biblio-
teca... m’ho passava molt bé. També 
vaig col·laborar amb la fundació 
APADIS de Granollers, de persones 
amb diversitat funcional, i també 
amb el Casal dels Infants del Raval.

I FRUIT D’AQUESTA SENSIBILITAT VA 
SORGIR LA SILMA...
Sí! Va ser el meu projecte final de 
carrera. A un familiar i una amistat 
meva els faltava una extremitat, i 
vaig plantejar-me com els podia mi-
llorar el seu dia a dia. Vaig tenir la 
idea de crear un guant per les pròte-
sis d’extremitats superiors, fet amb 
silicona i amb un disseny que resul-
tés fàcil de col·locar. Amb això les 
persones podien fer tasques domès-
tiques sense la por que se’ls taqués o 
trenqués la pròtesi per algun impac-

te, per exemple cuinant, i a la vegada 
millorar estèticament la mateixa. Va 
ser un projecte molt satisfactori i va 
tenir molt bona rebuda.

I MOLTS RECONEIXEMENTS!
Sí! Encara me’n faig creus, la veritat 
és que va tenir molta repercussió i 
em va costar ser una mica el centre 
d’atenció. Però bé, vaig ser finalista a 
les medalles ADI del Foment de les 
Arts Decoratives, vaig rebre el premi 
Dones Emprenedores 2017 de l’Ajun-
tament de Madrid. Em sento molt 
afortunada de viure totes aquestes 
experiències, i prenc aquesta ener-
gia per transmetre la passió al meu 
alumnat.

I QUÈ ELS RECOMANES ALS NOUS 
ALUMNES?
Que no tinguin por, que s’atreveixin a 
provar coses noves, entrar a temà-
tiques que a priori semblin compli-
cades o impossibles. Que aprofitin 
l’àmbit acadèmic per explorar, que 
deixin anar la llibertat artística. Que 
siguin crítics. I que adquireixin els 
coneixements per poder canviar les 
coses.

   

“L’art pot 
servir per 
canviar 
moltes 

coses”

FANNY
BASANTA GUERREIRO
DISSENYADORA

Talent, passió, sensibilitat, voluntat de servei... La Fanny 
Basanta és creativitat i modèstia, però la seva feina ha 
transcendit i es confessa un pèl sorpresa per la popularitat. 
El motiu? El seu treball final va ser un guant per a persones 
que porten pròtesi de braç, per millorar la seva autonomia i 
autoestima, fet que li va comportar guanyar el Premi Dones 
Emprenedores 2017. 
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