SALUTACIÓ
DE L’ALCALDE

SALUTACIÓ DEL REGIDOR
DE CULTURA I FESTES

Benvolgudes, benvolguts

Seny i rauxa,

Ja tenim aquí la Festa Major de la Roca del Vallès!
Tot i que celebrar aquesta darrera festivitat de
l’estiu ens fa sempre molta il·lusió, enguany
té un regust especial atès que recuperem la
presencialitat dels actes, després de molts
mesos de restriccions pandèmiques. Perquè
les festes populars són això: espais de trobada,
de joia, d’alegria i comunió entre totes les
veïnes i els veïns. Això sí, no hem d’abaixar la
guàrdia i des de l’Ajuntament hem posat tots
els mitjans necessaris per tenir activitats del
tot segures. Així, porteu mascareta, mantingueu
les distàncies i respecteu en tot moment les
mesures de cada acte.
Ha estat un repte gegantí mantenir les propostes
culturals i les festes majors en aquest context, i
en aquest sentit cal destacar el compromís de
treballadors municipals, entitats i veïns i veïnes
que s’han implicat per treballar per mantenir el
nostre calendari festiu. La cultura és segura, la
participació ens cohesiona i la vida social ens
enforteix. Som un municipi viu, solidari, actiu
i dinàmic, que sap conjuminar les tradicions
amb les noves propostes. Inconformista, valent
i tossut, sempre lluitant pel que creiem que és
millor pel conjunt del veïnat. El resultat d’aquest
esperit que hem pogut organitzar totes les
festes populars, ja sigui de manera telemàtica
o presencial, però no ens hem resignat i hem
lluitat per mantenir la nostra identitat en un
context molt difícil. Moltes gràcies a tothom per
fer-ho possible.
Res més, us convidem a totes i tots de gaudir de
la Festa Major de la Roca del Vallès. Consulteu
el ric programa i estigueu atentes i atents per si
hi ha algun canvi, atès la situació pandèmica. Us
hi esperem!

Podem dir ben alt i fort que ja és aquí. Ben trobada
de nou la nostra Festa Major, ja que, després de
tant de temps, no érem conscients de com l’hem
trobat a faltar.
Ara que per sort, sembla que les coses estan
canviant, hem de retrobar de nou el rumb perdut
de la nostra vida quotidiana. Hem de tornar, sempre
que puguem, a organitzar totes aquelles activitats
que constituïen una convivència tan ferma al
nostre poble. Hem de recuperar el somriure, que
durant tant de temps hem hagut de tapar sota un
tros de roba.
Així i tot posem ben ferms els peus a terra i fem
memòria, perquè si sabem d’on venim ens serà
molt més senzill saber on podrem arribar. Si som
conscients del que significa tot el sacrifici que
hem hagut de fer per assolir els nostres propòsits,
ara podrem gaudir d’uns moments amb molta més
harmonia ciutadana.
No cal dir que hem de tenir molt present la bona
feina realitzada pels nostres professionals de la
salut. Sense elles i ells avui no podríem fer una
socialització tan raonable i assenyada, i no hi
ha cap mena de dubte que és gràcies a la seva
constant i infatigable tasca, que durant tots
aquests darrers -massa llargs- mesos, han dut a
terme.
Amb la seva tossuderia són els culpables que
enguany puguem gaudir d’una Festa Major
que, fem memòria, just fa un any vam haver de
suspendre a correcuita per poder afrontar les
mesures sanitàries.
És per això que enguany, molt més forts que el
darrer, cal que aixequem ben alta la copa de cava
i brindem per tots: per tots els qui ens han guarit,
per tots els qui ens han facilitat assumir els mals
tràngols, per tots els qui tenim al costat i sobretot
per tots aquells que hem deixat enrere en una
pandèmia que tant de bo mai hagués succeït.
Gaudim de l’oportunitat del moment, obrim de bat
a bat els carrers i places del nostre poble i siguem
curosos. Fem que aquesta Festa Major sigui el
millor exemple de rauxa, però amb molt de seny.

Albert Gil
Alcalde de la Roca del Vallès

David Espuña,
Regidor de Cultura i Festes

DIVENDRES 10 DE SETEMBRE
BALLADA VIRTUAL DELS
GEGANTONS DEL MOGENT
Els 4 gegants de l’escola Mogent: el
Granot, el Mogentó, el Llop i el Bigots,
ens dedicaran ens balls amb tot tipus de
cançons.

Hora: 18 h
Lloc: Xarxes socials de l’Escola
Mogent (Youtube, Instagram, Twitter)
A càrrec de: l’AMPA de l’Escola Mogent

INICI DE FESTA MAJOR AMB
REPICADA DE CAMPANES
Hora: 18.15 h
Lloc: Església de Sant Sadurní

ESPECTACLE FAMILIAR
“LA XERINOLA D’EN RIKUS”
En Rikus és un pastor, cosí d’en Patufet, que
baixa de la muntanya amb la barretina i la
guitarra per oferir un espectacle familiar
divertit i engrescador. Prepareu-vos per a
un espectacle farcit de cançons populars
i de collita pròpia, danses exòtiques, jocs
ritmats, trens, cadenes, rotllanes, teles
gegants, globus de colors, paracaigudes,
gomes elàstiques i confeti, molt de confeti!

Hora: 18.30 h			
Lloc: Parc de la Bassa del Molí 		
Aforament limitat

CONCERT DEL GRUP SIMATEIX
“Simateix” és una banda de música que
va des del Folk fins el Pop, composta
per músics professionals de l’ESMUC.
Formentera, Mallorca, La Roca del Vallès
i Sant Cugat es barregen per crear un
directe viu, potent i dinàmic, oferint un
repertori amb temes originals, i versions
del panorama musical actual.

Hora: 20 h
Lloc: Parc de la Bassa del Molí
Aforament limitat

DIVENDRES 10 DE SETEMBRE
PREGÓ DE FESTA MAJOR
Hora: 21 h
Lloc: Plaça Sant Jordi
A càrrec de: Voluntaris de la xarxa
de suport veïnal de la roca del vallès

A continuació,

ESPECTACLE DE TOC I FOC
Lloc: Lloc: Plaça Sant Jordi
A càrrec de: l’Associació Toc i Foc
Aforament limitat

I tot seguit,

ESPECTACLE DE FOC ESTÀTIC
INFANTIL 333 AMB
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL 666
DIABLES DE LA ROCA
Lloc: Plaça Sant Jordi
Aforament limitat

CONCERT DEL GRUP
PEPET I MARIETA
Proposta musical i festiva que beu de
les músiques populars del món per
vestir unes lletres crítiques, descarades
i iròniques. Set músics i una barreja de
rumba, jota, bolero i ska que no deixarà
ningú indiferent.

Hora: 22.45 h
Lloc: Plaça Sant Jordi
Aforament limitat

DISSABTE 11 DE SETEMBRE
DESPERTAR DELS TABALS
Hora: 8 h
Lloc: casc antic
A càrrec de: Grup de Tabals de
l’Associació Cultural 666 Diables de
la Roca

CAMPIONAT DE DÒMINO
Hora: de 9 a 14 h
Lloc: Restaurant el Celler
A càrrec de: Club Dòmino de la Roca

PASSEJADES EN CARRO
Hora: d’11 a 13 h
Lloc: Plaça de l’Era i rambla
A càrrec de: Amics dels Arriers

SARDANES AMB LA COBLA VILA
DE LA JONQUERA
Es farà un descans durant l’acte
institucional i l’ofrena floral amb motiu
dels actes de la Diada.
Per fer una ballada segura es disposarà
de mocadors entre dansaires per evitar
contactes, amb la col·laboració de l’ANC
de La Roca.

Hora: 11 h			
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

ACTE INSTITUCIONAL I
OFRENA FLORAL AMB MOTIU
DE LA DIADA NACIONAL DE
CATALUNYA CANTADA PER LA
UNIÓ CORAL CENTRE I ENERGIA.
Hora: 12 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Les persones i entitats que hi
vulguin participar s’han d’adreçar
al gabinet d’alcaldia
(alcalde@laroca.cat) fins
el 6 de setembre i indicar a
l’assumpte ofrena floral.

DUET DE MIGDIA AMB
CRISTINA I JOANET
“Cristina Espinosa i Joan Vergés Duo”
venen del Ripollès per interpretar, durant
més d’una hora, les cançons que són
èxits o han estat èxits en els darrers vint
anys. Versionen grans artistes com Fito y
Fitipaldis, Sofia Ellar, Txarango, El Canto
del Loco, Sau, etc...

Hora: 13 h
Lloc: Parc de la Bassa del Molí
Aforament limitat

DISSABTE 11 DE SETEMBRE
ACTIVITATS INFANTILS A
CÀRREC DE “A PARTS IGUALS”

HAVANERES AMB EL GRUP
LA RIBERA

Hi haurà una gran varietat d’activitats
infantils com els jocs gegants, el gran
taller de circ, jocs d’aventura, i altres
activitats familiars que ompliran la tarda
del diumenge de Festa Major on el públic
serà el protagonista.

El grup d’havaneres La Ribera configura
el seu espectacle arran de l’havanera
tradicional de finals del s. XIX/inicis de
s. XX i la de composicions associades
a la dècada dels ’80 o ‘90. Alterna
principalment entre valsos, corrandes i
principalment havaneres. En el format
de quartet les diverses veus prenen
com a base musical guitarra, acordió i
-alternativament- contrabaix i violí.

Hora: 18 h
Lloc: Parc de la Bassa del Molí
Aforament limitat

Hora: 20 h
Lloc: Plaça Can Torrents
Aforament limitat

CONCERT DEL GRUP SABANA
Sis amics de tota la vida que fan música
sincera, fresca i delicada, a mig camí
entre el pop més clàssic i propostes més
innovadores. Les seves lletres expliquen
històries i anècdotes quotidianes
relacionades amb moments concrets.
Parlen de l’amor, la culpa, les rutines, les
ambicions, les angoixes...

Hora: 19 h
Lloc: Parc de la Bassa del Molí
Aforament limitat

DISSABTE 11 DE SETEMBRE
ESPECTACLE DE FOC ESTÀTIC
AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL
666 DIABLES DE LA ROCA
Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça Sant Jordi
Aforament limitat

C0NCERT DEL GRUP BALKAN
PARADISE ORCHESTRA
La banda ha anat demostrant actuació
rere actuació que és una banda única
i trencadora. És una formació que,
composta per onze instrumentistes de
vent i percussió, dóna un aire fresc i
alegre al panorama de les fanfàrries del
nostre país. Gaudeixen de formacions,
experiències i influències diverses, però
comparteixen la passió per la tradició
balcànica.

Hora: 22.45 h
Lloc: Plaça Sant Jordi
Aforament limitat

C0NCERT DEL GRUP
EXPRÓPIESE
Exprópiese és un grup emergent de
la Roca del Vallès d’estil punk-rock
que recentment ha tret el seu primer
EP de 6 cançons anomenat “Cants de
Sirena”. Estan influenciats pel rock
reivindicatiu dels PPCC i busquen
difondre un missatge per tal de despertar
consciències des dels escenaris.

Hora: 22.30 h
Lloc: Plaça Can Torrents
A càrrec de: La Belluga

DIUMENGE 12 DE SETEMBRE
DESPERTAR DELS TABALS
Hora: 8 h
Lloc: zona centre i Plaça de l’Era
A càrrec de: Grup de Tabals de
l’Associació Cultural 666 Diables de
la Roca

MOSTRA DE BALLS DELS
GEGANTS DE LA ROCA DEL
VALLÈS
Hora: 12 h
Lloc: Plaça Can Torrents
A càrrec de: Colla Gegantera de La
Roca del Vallès
Aforament limitat

MISSA DE FESTA MAJOR
Hora: 10.45 h
Lloc: Església de Sant Sadurní

XERRADA “EL JOVENT A
LA ROCA AHIR I AVUI: LA
NECESSITAT D’UN CASAL
POPULAR”
Amb diverses persones implicades
en col·lectius juvenils de La Roca al
llarg dels últims anys parlarem de les
experiències sorgides, amb la necessitat
d’un Casal Popular com a fil conductor.

Hora: 11.15 h
Lloc: Plaça de la Bassa del Molí.
A càrrec de: La Belluga
Aforament limitat

CONCERT ACÚSTIC
AMB LAIA LLACH
Cantautora catalana que ofereix, amb
veu i guitarra, un repertori de música
intimista amb temes propis i versions
d’altres artistes.

Hora: 13 h
Lloc: Parc de la Bassa del Molí
A càrrec de: La Belluga
Aforament limitat

DIUMENGE 12 DE SETEMBRE
JORNADA D’ART URBÀ
Espai de creació i aprenentatge col·lectiu
d’art urbà. Ho farem a través de diverses
activitats: taller de break dance, jam
de danses urbanes, micro lliure i taller
de graffiti. A càrrec de l’Erol Urbà, un
col·lectiu d’artistes que treballa per
recuperar els orígens de la cultura hiphop per la transformació social.

Hora: 18 h
Lloc: Plaça Can Torrents

CONCERT DE FESTA MAJOR
AMB L’ORQUESTRA AQUÀRIUM
La seva idea principal és animar qualsevol
esdeveniment festiu on es vulgui gaudir
d’un repertori extens i molt divers d’estils i
d’èxits de les últimes dècades.

Hora: 20 h
Lloc: Plaça Sant Jordi
Aforament limitat

CREMADA DE L’AJUNTAMENT
Hora: 21.30 h
Lloc: Plaça de l’Ajuntament
Per tal de garantir la seguretat el
públic romandrà assegut a la Plaça
Can Torrents durant l’acte.
A càrrec de: Associació Cultural 666
Diables de la Roca del Vallès
Aforament limitat

JOCS AL CARRER

DJ HOCHI

Vine a jugar! Ens divertirem amb jocs
populars, d’ara i de sempre:
estirada de corda, llançament de sabata...
Riu i passa-t’ho bé amb els teus amics i
amigues ... i fes-ne de nous!!!

Un dels DJs de referència a casa nostra.
Resident de sales com el Clap de Mataró
i La Mirona de Salt, repassa els temes
més ballables i els estils més diversos
per tal d’oferir una sessió oberta,
dinàmica i plena d’energia.

Hora: 18 h
Lloc Plaça Can Torrents
A càrrec de: Esplai La Xiruca i el Cau
La Flama

Hora: 22.30 h
Lloc: Parc de la Bassa del Molí
Aforament limitat

DILLUNS 13 DE SETEMBRE
ESPECTACLE D’ANIMACIÓ
INFANTIL “LA MALETA QUE
SONA”
La vida d’una maleta que vaig omplint
amb la brossa que trobo mentre vaig
passejant per les platges del meu poble.
Un cop a casa, faig una cançó de tot
allò que he trobat. Us convidem a obrir
la maleta i a participar de les històries i
cançons que trobarem.

Hora: 11.30 h
Lloc: Plaça Can Torrents

CONCERT DEL GRUP
JARTBREIKERS
The Jartbreikers és un trio de covers
dels clàssics que recull els èxits més
oblidats dels 60s fins els 90s. Ofereixen
un repertori “in crecendo” amb temes
de Clapton o Dylan, el rock de Tito &
Tarantula, el pop d’autor de Lou Reed o
Cohen i la trempera de ZZTop.

Hora: 20 h
Lloc: Plaça Can Torrents
Aforament limitat

CASTELL DE FOCS ARTIFICALS
Hora: 22 h
Lloc: Espai Font de la Salut
Per tal de visualitzar-los millor us
recomanem veure’ls des de diferents
punts del casc antic.
* Subjectes a que ho permeti les
condicions meteorològiques i el nivell de
risc d’incendi.

A càrrec de: Ars Pirotècnia
i Pirotécnia Alpujarreña

DIVENDRES 17 DE SETEMBRE
XERRADA DEL GRUP D’OPINIÓ
CÉLLECS
“FOTOGRAFIES DE LA ROCA A
LA PREMSA DE PROXIMITAT
1983-2018”
Hora: 19 h
Lloc: Auditori del Centre Cultural de La
Roca
A càrrec de: Sr. Ramón Ferrandis
fotoperiodista de Plaça Gran i el 9 NOU

DIUMENGE 19 DE SETEMBRE
XXXVIII MARXA DE LA ROCA
DEL VALLÈS
Hora: de 7.30 a 8 h
Lloc: sortida del pati de l’Escola
Mogent
Per a més informació consulteu:
www.elskekorrenmolt.org

I CONCURS DE FOTOGRAFIA A
INSTAGRAM
FESTA MAJOR 2021
Organitzat per l’Associació LA ROCA
CÀMERA CLUB (LRCC)
Les fotografies que es pengin han
d’haver estat fetes durant les festes
majors de La Torreta, Santa Agnès de
Malanyanes i La Roca l’estiu del 2021.
La data límit per penjar les imatges és
el 30 de setembre de 2021.
La participació és lliure i gratuïta.
Premi:
Es declararan 13 imatges guanyadores.
Aquestes imatges guanyadores formaran part del calendari de l’any 2022
que editarà el municipi. Les imatges
també seran publicitades a les xarxes
socials de l’ajuntament i de LA ROCA
CÀMERA CLUB (@LaRocaCameraClub) i podran ser utilitzades posteriorment per a promocionar el propi
concurs o les festes del poble.
Jurat i veredicte:
El jurat estarà format per membres de
l’associació LA ROCA CÀMERA CLUB i
de l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament de
La Roca del Vallès. El seu veredicte es
farà públic durant la primera setmana
d’octubre. Les persones guanyadores
seran contactades a través d’un missatge a la seva fotografia a Instagram.
DESCARREGA’T LES BASES AQUÍ

laroca.cat/basesconcursfotograﬁa

PER UNA FESTA MAJOR SEGURA:

ESPAIS:

És obligatori l’ús de la mascareta en tots
els actes de la Festa Major, ja sigui en
espais interiors com a l’aire lliure.

Els tres principals espais de la festa
seran a l’aire lliure, la Plaça Sant Jordi, la
Plaça Can Torrents i el Parc de la Bassa
del Molí.
Aquests tres espais estaran perimetrats
amb un únic punt d’accés des d’on es
farà el control d’aforament.

Cal respectar el distanciament social
actual a les zones d’accés als espectacles
i a l’hora de fer cues.
A l’entrada de tots els espectacles hi
haurà dispensadors de gel hidroalcohòlic.
En tots els actes caldrà seguir les
indicacions dels organitzadors, dels
vigilants de seguretat i dels responsables
d’accés, així com també els cartells
informatius.
Preguem puntualitat i paciència.
L’aforament està limitat a les mesures
vigents que marca el Procicat per
espectacles i activitats culturals, amb un
aforament segons normativa vigent.
En cas que sigui necessari i a causa de la
pandèmia caldrà estar atents a les xarxes
socials dels possibles canvis d’horaris,
espais i fins i tot possibles cancel·lacions.

Els espais i recintes de la festa obriran
les portes mitja hora abans per poder
fer una entrada esglaonada. Al finalitzar
els espectacles caldrà seguir les
indicacions dels vigilants de seguretat i
organitzadors per evitar aglomeracions.

SERVEIS:
Els diferents espais festius disposaran
de lavabos químics i les activitats que
ho requereixin disposaran del servei
preventiu d’urgències.
També hi haurà servei de vigilància i
control d’accés i aforament.

ORGANITZA:
En cas de pluja, consulteu les xarxes
socials, atès que alguns actes poden
quedar suspesos.

@AjuntamentLaRocaV
@larocav
@larocadelvalles
Etiquetan’s a les xarxes #FMLaRoca2021

Comissió de Festes de La Roca del Vallès
Ajuntament de la Roca del Vallès
Per a més informació: www.laroca.cat

