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DELS DARRERS ANYS 

AGENDALA GUIA
MAIG

JUNY

ABRIL
> 11

> 10

En marxa el nou 
servei de neteja 
viària 

ACTUALITAT

> 13

Recomanacions 
i activitats de la 
biblioteca 

RACÓ LITERARI

> 9

S’inicia 
l’actualització del 
carrerer 

ACTUALITAT

> 8

Millora de la bassa 
dels ànecs  

ACTUALITAT

> 69

> PÀG.4-6

RECUPEREM
L’ESPAI PÚBLIC



Ajuntament de la Roca 938 422 016

Ofi cina de La Torreta 938 604 150

Ofi cina 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

Ofi cia de Gestió Tributària 934 729 134

Tanatori Granollers 938 618 230

TELÈFONS        D’INTERÈS

SUMARI

REPÀS DELS 
PRESSUPOSTOS

ACTUALITAT
MUNICIPAL
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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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Segur que molts de vosaltres coneixereu la faula de la cigala i la 
formiga. Ve a posar en valor el treball constant, a vegades silenciós 
i que passa desapercebut, per quan faci falta estar ben preparats per 
tirar endavant. I també ve a dir que qui fa més soroll no necessàriament 
és qui millor està fent les coses. Des del govern portem molts mesos 
treballant per recollir els fruits properament. Potser treballem massa 
discretament, però és la nostra manera: amb seriositat, posant en 
ordre moltes defi ciències que arrosseguem d’èpoques passades, i 
planifi cant les millores que la Roca del Vallès mereix i es produiran 
aviat. Us posaré tres exemples de fruits resultants de la bona feina: la 
posada en marxa del nou servei de neteja, que ha de suposar un pas 
endavant signifi catiu, amb nova maquinària i més serveis per tenir un 
poble net; el pla de reforma de l’espai públic, amb inversions importants 
per millorar molts carrers que s’han malmès al llarg del temps i que 
els toca un arranjament; i un pressupost molt ben treballat que ens 
permetrà abordar molts projectes en els propers mesos, i que us 
explicarem en detall en aquesta revista. Tot plegat, exemple de treball 
constant, de treball seriós i compromès amb el benestar del veïnat. 

La Roquerola >69

Butlletí d’Informació
Municipal 

de Santa Agnès, 
la Torreta i la Roca.

Abril 2022

Edita:

Ajuntament de la Roca del Vallès
Carrer de Catalunya, 18-24
08430 - La Roca del Vallès

Tel. 938 422 016
ajuntament@laroca.cat

Fotografi es:

Ajuntament de la Roca del Vallès

Redacció i disseny gràfi c:

Mirada Local SL.
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Tiratge:
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CULMINEM LA FEINA DESPRÉS DE MESOS
DE PLANIFICACIÓ

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

369 >    
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UN NOU PRESSUPOST 
CENTRAT EN LA MILLORA 
DE LA VIA PÚBLICA I ELS 
SERVEIS A LA CIUTADANIA

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha aprovat defi ni-
tivament el pressupost municipal de l’exercici 2022, 
que puja a 15.407.459,79 euros. Els comptes desta-
quen per l’augment de diverses partides encamina-
des a la millora de l’espai públic, a pal·liar les con-
seqüències de la pandèmia a nivell social i econòmic, 
i a consolidar els serveis públics per oferir un millor 
servei a la ciutadania. A més, es contempla un annex 
de 9.750.301,75 euros íntegrament per a fi nançar in-
versions. Amb tot, es tracta del pressupost més alt 
de la història del municipi i la previsió d’ingressos 
no contempla cap augment de la pressió fi scal (no 
s’apugen ni els impostos ni les taxes).

Els comptes destaquen per l’augment de la despe-
sa (5,5%), i destaca el Capítol 2 per recollir la millora 
dels serveis de recollida de residus i de neteja viària; 
i el Capítol 1 on es contemplen les noves contracta-
cions de personal per consolidar la plantilla munici-
pal. En aquest sentit, es contempla la incorporació de 
deu persones, que reforçaran les àrees de Secretaria 
i de Territori. També s’han fet diversos canvis en la 
distribució de les partides per agilitzar certs proces-
sos administratius i que l’Ajuntament pugui oferir un 
millor servei a la ciutadania. A més, s’ha aprovat re-
centment la relació de llocs de treball del consistori 
per adequar els recursos humans a les necessitats 
actuals del municipi.

AMB LUPA
PRESSUPOST 2022

Consulta tota
la informació

dels pressuspostos
al web
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D’on venen els ingressos?

On van les despeses?

AMB LUPA
PRESSUPOST 2022

Marta Pujol,
regidora d’Economia i Hisenda

“Hem fet un treball meticulós per sanejar, reorganitzar i planifi car, i 
com a resultat tenim aquest pressupost. Podrem invertir en projectes 
molt importants pel benestar del veïnat, a la vegada que assegurem la 
bona salut fi nancera de l’Ajuntament pels propers anys”.

Impostos directes

Impostos indirectes

Taxes, preus públics
i altres ingressos

Ingressos patrimonials

Actius fi nancers

Despeses de personal

Despeses corrents en béns i 
serveis

Despeses fi nanceres

Transferències corrents

Inversions reals

Actius fi nancers

Passius fi nancers

0,10 %

55,32 %

13,82 %

25,54 %

5,19 %

39,31%

37,39%

14,83%

0,06% 5,02%

0,85%

2,53%
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AMB LUPA
PROJECTES D’INVERSIÓ

El pressupost 2022 destaca per contemplar l’aug-
ment de diverses partides encaminades a millorar 
l’espai públic i els serveis que ofereix el consistori en 
l’àmbit social. Per una banda, les inversions augmen-
ten de manera molt signifi cativa, amb un annex dels 
comptes i una previsió molt ambiciosa que es podrà 
fi nançar gràcies als estalvis municipals (el roma-
nent). 

Millora de les voreres Eix Cívic de la Torreta 

Adequació dels camins rurals 

Asfaltat dels carrers Passeig Fluvial 

Instal·lació del sistema de videovigilància Adequació de Can Sol i Can Torrents 

Més de 9 milions 
per a inversions

740.000 € 400.000 €

198.000  €

  660.000 €   200.000 €

  230.000 €   360.000 €



CAMPANYA MUNICIPAL
PROTEGIM-NOS DELS SENGLARS

769 >    



S’ha celebrat una nova reunió entre Gene-
ralitat i Ajuntament per tractar el manteni-
ment i conservació de l’espai natural cone-
gut popularment com la bassa dels ànecs. 
Aquesta trobada ha servit per continuar 
planifi cant unes actuacions que són llar-
gament reivindicades i demanades per part 
de la ciutadania i de l’Ajuntament des de fa 
molts anys. 
La popularment anomenada bassa dels 
ànecs, propietat de la Generalitat de Cata-
lunya, és un espai molt estimat pel poble i 
d’un interès natural molt important, i un lloc 
clau de biodiversitat i espai de lleure i gaudi 
de l’entorn natural per als roquerols i roque-
roles. El projecte està en fase inicial de re-
dacció. L’Ajuntament seguirà treballant per-
què aquest espai es pugui recuperar l’abans 
possible.

PAS ENDAVANT PER REVITALITZAR I RECUPERAR LA 
BASSA DELS ÀNECS

ACTUALITAT MUNICIPAL
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Aquest mes d’abril comencen els treballs de mi-
llora del carrer Veneçuela, un projecte conveniat 
entre l’Ajuntament Granollers i de la Roca del Va-
llès. L’actuació ve motivada per la voluntat de po-
der donar resposta a les situacions d’inseguretat 
pels vianants, atès que sovint s’hi produeixen dife-
rents infraccions de trànsit (altes velocitats, girs 
perillosos, invasió del carril contrari de circulació 

per evitar els elements reductors de velocitat...). 
En concret el projecte contempla adaptar els pas-
sos de vianants a la normativa d’accessibilitat vi-
gent, renovar i millorar la senyalització horitzontal 
i vertical per ordenar l’espai de vehicles i vianants, 
i incorporar un carril bici a ambdós costats del vial. 
Es preveu que els treballs s’enllesteixin abans que 
arribi l’estiu.

EN MARXA LES OBRES DE REMODELACIÓ 
DEL CARRER VENEÇUELA



ACTUALITAT MUNICIPAL
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La Roca del Vallès ha experimentat un important 
creixement tant en superfície de sòl urbà com en 
quantitat de població. El carrerer municipal s’ha vist 
afectat per aquest creixement, a vegades desorde-

nat, i això ha generat discrepàncies que difi culten 
la gestió diària de la ciutadania i de la pròpia admi-
nistració. L’Ajuntament vol revisar tot plegat i solu-
cionar aquestes discrepàncies, que generalment es 
donen en la numeració de les parcel·les i les dades 
del cadastre.
Per aquest motiu durant aquest segon trimestre de 
l’any s’impulsarà una campanya per informar a la po-
blació que s’obre un període de revisió del carrerer. El 
veïnat que tingui dubtes o vulgui aclarir quina és la 
numeració ofi cial de la seva parcel·la, es podrà posar 
en contacte amb l’Ajuntament a través d’un formula-
ri que s’habilitarà al web municipal www.laroca.cat 
El consistori donarà suport al veïnat per resoldre les 
discrepàncies administratives que hi pugui haver, i 
preveu aprovar el carrerer municipal a fi nals d’any.

EL CONSISTORI IMPULSA L’ACTUALITZACIÓ DEL 
CARRERER PER ORDENAR LA NUMERACIÓ DE 
PARCEL·LES DEL MUNICIPI

Els treballs per millorar l’accés a la urbanització la Pi-
neda, a la carretera BV-5001, ja encaren la recta fi nal. 
La Diputació de Barcelona està refent la corba que fa 
la via, per fer-la menys pronunciada i així millorar-ne la 
seguretat. A més, es milloraran els carrils de sortida de 
la urbanització, i l’entrada a la mateixa es farà només 
sentit la Roca del Vallès. 

l consistori destinarà 250.000 euros a renovar aquest as-
pecte de l’equipament, després de la renovació de l’enllu-
menat i el sistema de reg. D’aquesta manera es millorarà 
el terreny de joc i l’equipament es posarà al nivell dels 
camps municipals de la Roca i la Torreta.

NOVA GESPA AL CAMP 
DE SANTA AGNÈS

RECTA FINAL DE LES 
OBRES PER MILLORAR 
L’ACCÉS A LA PINEDA



ACTUALITAT MUNICIPAL
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L’Ajuntament de La Roca del Vallès 
ofereix al veïnat un servei de reco-
llida de residus voluminosos. Amb 
aquest servei, que és gratuït per a 
tots els ciutadans del municipi, es 
permet resoldre situacions en les 
quals a causa del volum o les ca-
racterístiques dels trastos, és difí-
cil traslladar aquests objectes a la 
deixalleria. 
Qualsevol persona que necessiti 
llençar mobles o trastos diversos 
com matalassos, electrodomèstics, 
sofàs, fustes o vidres, pot dema-
nar-ne la recollida trucant al 938 
708 753 i l’empresa encarregada li 
demanarà les dades necessàries 
per efectuar el servei.

NOU TELÈFON DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
DE VOLUMINOSOS A DOMICILI

Nous recursos humans i tècnics 
ja estan treballant per millorar la 
neteja de la Roca del Vallès. Ha 
entrat en funcionament el nou 
contracte municipal, promogut 
pel Govern, amb l’objectiu de fer 
un pas endavant en aquest àm-
bit. Així, durant els propers 8 anys 
el municipi gaudirà de múltiples 
millores en el servei.
El contracte contempla que tre-

ballin al municipi un total de 6 
operaris, més un cap de treballs 
i una persona encarregada. Això 
suposa un increment respecte 
a l’anterior contracte, atès que 
s’incorpora un operari més i que 
la persona encarregada augmen-
tarà la seva dedicació fi ns al 50%. 
Pel que fa a la maquinària, s’in-
corporen al servei una escombra-
dora de gran format, dos furgons 

elèctrics amb caixa oberta o tan-
cada, un furgó amb un equip d’ai-
gua a pressió, un camió de caixa 
oberta i una furgoneta elèctrica. 
En l’anterior contracte només es 
disposava de dos vehicles. També 
s’ha dotat al Personal amb ele-
ments per a la millora del treball 
com son Bufadors i carrets trans-

portadors.

PAS ENDAVANT AMB EL NOU SERVEI DE NETEJA VIÀRIA



text S’han acabat els treballs de la nova sala polivalent, situada a 
la primera planta, que compta amb 67 metres quadrats, un terra de 
parquet reforçat i aparells de climatització. En aquets espai es fa-
ran diverses activitats dirigides i, d’aquí uns mesos, s’hi instal·laran 
bicicletes estàtiques.

La Policia Local de la Roca del Vallès compta amb un nou vehicle 
que millorarà notablement la qualitat del servei que els agents ofe-
reixen cada dia al veïnat. Es tracta d’un turisme Kia model Niro, hí-
brid i amb canvi de marxes automàtic, fet que fa molt més senzill el 
patrullatge per zones urbanes.

El procés participatiu sobre civis-
me i convivència a la Roca del Va-
llès va iniciar-se el passat febrer 
amb tres sessions informatives a 
la Torreta, Sant Agnès i la Roca. Du-
rant el mes de març es va realitzar 
una sessió de debat amb gent gran 
i està prevista realitzar una segona 
el pròxim 10 de maig de 2022 a les 
17 h al Centre Cultural, en la que 
s’espera hi hagi força participació. 
La previsió és dur a terme més ses-
sions de debat, amb altres sectors 
de la població, així com tres que 
seran de caràcter territorial durant 
el mes d’abril i maig, en un procés 
que vol esdevenir referent per a 
futurs processos participatius a La 
Roca del Vallès. 
A la plataforma Participa 311, es 
pot trobar tota la informació sobre 
el procés participatiu, dates, for-
mularis d’inscripció a les sessions, 
enquesta sobre el civisme i la con-
vivència. 

PARTICIPA A 
LES PROPERES 
SESSIONS DE 
DEBAT

LA POLICIA LOCAL ESTRENA NOU 
VEHICLE I RETOLACIÓ

EL CEM ESTRENA NOVA SALA 
POLIVALENT

1169 >    

ACTUALITAT MUNICIPAL

Participa!
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ACTIVITATS DIRIGIDES

Intensitat: Ubicació:

Modalitat:

HORA DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE

7.10h - 8.00h TOTAL PUMP INTERVAL TRAINING CICLE INDOOR FITNESS CIRCUIT

8:10h - 9.00h GIM SUAU 1 H. CAMINADORS GIM SUAU 1 H. CAMINADORS ESTIRAMENTS ENIGMA

9.30h - 10.20h CICLO INDOOR GAC TOTAL PUMP TABATA FULL BODY FITNESS CIRCUIT

9.30h - 10.15h AIGUAGIM ABDOMINALS AIGUAGIM AIGUAGIM

10.30h - 11.20h HIPOPRESSIUS 30’ ESTIRAMENTS CICLE INDDOR CICLO INDOOR

15.10h - 15.55h AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM

15.10 - 16.00h TOTAL PUMP

16.10h - 16.40h MOBILITY & TECNIQUE 30’

16.10h - 17.00h CROSS TRAINING INTERVAL CIRCUIT TABALATA FULL BODY

17.10h - 18.00h IOGA IOGA CORE STABILITY

17.10h - 18.00h ESTIRAMENTS CICLO INDOOR CORE STABILITY CICLE INDOOR

18.10h - 19.00h GAC UPPER BODY HIIT KETTLEBELL PILATES ZUMBA

19.10h - 20.00h TABATA FULL BODY GAC ZUMBA TONIFICACIÓ

19.30h - 20.15h AIGUAGIM AIGUAGIM AIGUAGIM

20.10h - 21.00h CEM BALANCE PILATES ESTIRAMENTS

20.10h - 21.00h CICLO INDOOR CROSS TRAINING CICLE INDOOR CROSS TRAINING

16.00h - 16.50h MULTI ESPORTS FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR FITNESS JUNIOR MULTI ESPORTS

8.00 h - 8.30h ABDOMINALS FUNTIONAL CIRCUIT

8.00 h - 8.30h FUNTIONAL CIRCUIT ABDOMINALS FUNTIONAL CIRCUIT

8.00 h - 8.30h ABDOMINALS ABDOMINALS

8.00 h - 8.30h FUNTIONAL CIRCUIT FUNTIONAL CIRCUIT

13.30h - 14.00h FUNTIONAL CIRCUIT FUNTIONAL CIRCUIT

13.30h - 14.00h FUNTIONAL CIRCUIT FUNTIONAL CIRCUIT FUNTIONAL CIRCUIT

13.30h - 14.00h ABDOMINALS FUNTIONAL CIRCUIT DOMINADA NIVELL 1 FUNTIONAL CIRCUIT

ACTIVITATS ADOLESCENTS

ACTIVITATS A LA SALA DE FITNESS DE 30 MINUTS PER UN MÀXIM DE 4 PERSONES

Alta Mitjana Baixa

Sala

Exterior
Piscina

Aigua Bicicleta Coreografi ada

16.45h

17.45h

18.45h

09.00h

10.00h

Activitats del Casal d’Avis de 
la Torreta

Activitats del Casal d’Avis de 
la Roca

BALLS:
2 i 23 d’abril
7 i 21 de maig
4 de juny

EXCURSIONS:
24 d’abril: Feria d’Abril
7-11 de juny: los Pueblos Blancos

REVETLLA DE SANT JOAN;
23 de Juny

BALLS: 
30 d’abril 
28 de maig
REVETLLA DE SANT JOAN:
21 de juny al Centre Cultural

Cada divendres de 10.45 a 11.45 h i de 
11.45 a 12.45 h tenim taller de memòria al 
Centre Cultural

ABRIL MAIG

JUNY

Dimarts 19 Dimecres 18

Dimarts 7

20 i 21

26 d’abril

Jornada de portes obertes EBM LA TORRETA

1er torn: 17:15 hores
2on torn: 18:15 hores
Per més informació: a8073746@xtec.cat 
Torns reduïts i amb cita prèvia. Truqueu al 
93 870 40 25. 

Com cercar feina a l’administració públi-
ca? - 5 places

Hora: de 10 a 12h
Lloc: Centre Cultural. C/Lope de Vega,10

Troba feina a l’estiu ç
- 10 places 

Hora: de 10 a 12h
Lloc: Centre Cultural. C/Lope de Vega,10

Jornada de portes obertes EBM 
Les Orenentes

1er torn: 17:15 hores
2on torn: 18:15 hores
Truqueu al 93 842 40 65. 
Per més informació: a8065949@xtec.cat 

Dissenya el teu CV creatiu amb CANVA 
- 5 places

Hora: de 10 a 12h
Lloc: Centre Cultural. C/Lope de Vega,10

LA GUIA
ACTES CULTURALS I RELLEVANTS DEL MUNICIPI
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RACÓ LITERARI
RECOMANACIONS DE LECTURA I ACTIVITATS

AMB EL VIU LA LECTURA         www.bibliolaroca.cat

Llucia 
Ramis. 
“Tot allò 
que una 
tarda morí 
amb les 
bicicletes”

Jon 
McGregor. 
“El embalse 
13”

Imma 
Monsó.
 “Tot un 
caràcter”

“Aquesta és una fugida per ajornar el 
moment de començar de zero. Esbri-
nar qui van ser els meus rererebesa-
vis no em desvelarà què serà de mi. 
El que necessit ara és un principi”. 
L’escriptora d’aquest conjunt de re-
lats, també narradora, ens parla de 
l’experiència de retornar a l’antiga 
llar dels pares, el lloc de la infància. 
L’ autora ho farà en un moment de 
crisi personal i això li permetrà de 
parlar de la vida de quatre genera-
cions de la seva família, desvetllant 
la cònica d’una nissaga; la pròpia. Un 
seguit d’anècdotes i records que ens 
traslladen a temes tan universals 
com l’amor i el desamor, la nostàlgia, 
les relacions familiars, l’educació i 
les arrels; però també farà un relat 
de vivències, paisatges, llengües i 
pensaments que van formar part de 
la seva vida passada, convertint fi -
nalment el relat en un recreació de 
la seva vida.

Aquest és un relat que ens enfron-
ta a un desenvolupament diferent 
de l’esperat. Si d’entrada la història 
comença amb la desaparició d’una 
nena en un petit poble de l’Anglate-
rra rural, i ens pensem que assisti-
rem al descabdellament d’un crim, i 
a la resolució d’un assassinat, anem 
errats; en realitat McGregor el què fa 
és descriure la vida i la quotidianitat 
dels habitants d’aquest poble, un cop 
el temps ha anat passant i l’efec-
te de la desaparició de la nena s’ha 
anat desdibuixant. 
A mesura que les estacions van pas-
sant i el ritme de la natura es va im-
posant; a mesura que passa inexo-
rablement el temps que ens allunya 
de la desaparició i la investigació 
policial,  els habitants de la localitat 
recuperen la seva vida i l’autor ens 
la desvetlla: assistim a naixements, 
defuncions, enamoraments, ruptu-
res, crisis i ressorgiments d’una gent 
i la seva convivència, o no, amb el fet 
de la desaparició d’una nena un dia 
de Nadal de fa molt temps.

Lectors, en aquest relat hi assisti-
reu d’espectadors; espectadors d’un 
drama subtil, protagonitzat per una 
fi lla que ens explica la seva relació 
amb la mare. Un drama que s’esta-
bleix entre dos caràcters de principis 
diferents, dues personalitats amb 
un vincle fort, però particular per la 
seva ambigüitat en la relació. 
Es tracta de dues persones amb ma-
neres de fer i sentir diverses. De dues 
dones que lluitaran, i s’estimaran, 
que seran amigues i enemigues, que 
s’acceptaran i adoraran; però també 
es rebutjaran i no es comprendran. 
Una fi lla que no acceptarà fàcilment 
la independència de la mare. Dues 
dones que al fi nal no estaran tan 
lluny l’una de l’altra.
En defi nitiva, l’autora ens desvetlla 
amb la força del llenguatge els en-
trellats de la relació ambigua que 
s’estableix entre una mare i una fi lla. 

23 de maig  27 de juny25 d’abril

  Properes lectures: 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.

Vine, llegeix i comparteix. T’hi esperem!
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RACÓ LITERARI
RECOMANACIONS DE LECTURA I ACTIVITATS

ACTE DE LLIURAMENT DE PREMIS DEL 
19è CONCURS DE PUNTS DE LLIBRE 
DE LA BIBLIOTECA

18.30 h, a l’auditori del CC_LR 

Exposició dels punts participants: del 
23 d’abril al 14 de maig. A la Biblioteca.

L’HORA DEL CONTE 
“LA MEVA NINA NO VOL MENJAR”

17.30 h, a la Biblioteca Municipal.

L’Elena us farà una masterclass per 
aprendre a cuinar a través del contes, 
els objectes i els titelles. Us explicarà 
com la Berta aconsegueix que la seva 
nina mengi gràcies a la inspiració de la 
seva àvia, cuinera i francesa, i a l’ajut 
del públic. Entre tots hauran de triar 
un bon àpat que sigui alhora deliciós, 
saludable i equilibrat. 
Per a infants a partir de 3 anys.
A càrrec d’Elena, En Clau de Clown

TALLER DIGITAL PER A PERSONES 
DE +55 ANYS “INICIA’T EN L’ÚS DEL 
TEU MÒBIL”

18 h.

Iniciació en l’ús dels dispositius mòbils 
per identifi car-ne els conceptes bàsics, 
i també explorar les seves principals 
funcionalitats i aplicacions mòbils 
i fer confi guracions bàsiques en 
entorns segurs. Cal inscripció prèvia al 
WhatsApp de la Biblioteca: 674 640 308 
o al telèfon 938 424 461.
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés.

HORA DEL CONTE I TALLER INFANTIL 
“MANS A LA TERRA”

18 h, a la Biblioteca Municipal.

El nostre planeta ens acull, ens cuida 
i nodreix, mereix tot el nostre amor i 
respecte. Contes per connectar amb 
la mare terra, amb allò que som, i 
taller creatiu de modelatge amb fang 
i elements naturals. Per a infants 
a partir de 3 anys. A càrrec de Cia 
Planeta Pastanaga.

TALLER INFANTIL BIBLIOLAB
“3, 2, 1... PROPULSIÓ! 

18 h, a la Biblioteca Municipal.

Com podem fer volar un coet? I encara 
més: com podem enviar-lo allà on 
volem? Deixaràs córrer la imaginació, 
dissenyaràs i construiràs un coet de 
paper, analitzaràs com fer-lo volar, com 
controlar la seva trajectòria i com el 
podem modifi car per fer el millor dels 
enlairaments! Cal inscripció prèvia al 
WhatsApp de la Biblioteca: 674 640 308 
o al telèfon 938 424 461. Per a infants a 
partir de 6 anys. A càrrec d’Explorium.

TROBADA VIU LA LECTURA

19.45 h, a la Biblioteca Municipal.

Llegim: El embalse 13, de Jon McGregor
Trobada d’adults per comentar aquesta 
obra. Passa a buscar el teu exemplar per 
la biblioteca. A càrrec d’Alícia Gili 

LLEGIM PLEGATS 

12 h. 

Sessió de dinamització lectora per al 
col·lectiu amb diversitat funcional.
A càrrec de Mercè Rubí 

PARADETA DE LA BIBLIOTECA PER 
SANT JORDI

durant el matí, a la Plaça Can Torrents. 

Paradeta de la biblioteca a la 
tradicional festivitat de Sant Jordi. 
Podràs agafar les últimes novetats en 
préstec!!!

ACTIVITAT ESPECIAL 
«DIA EUROPEU DELS PARCS» 
“SORTIDA I PASSEJADA DE 
DESCOBERTA NATURALISTA”

de 9.30 a les 12.30 h. 
Punt de sortida: plaça de l’Ajuntament.

Sortida de descoberta naturalista per 
conèixer la geologia, la vegetació, la 
fauna i els usos tradicionals i moderns 
dels boscos i els camps de l’entorn 
natural de la Roca. A través d’eines 
pedagògiques i jocs diversos podrem 
identifi car les roques, els arbres i 
arbustos i, fi ns i tot, els rastres d’animals 
(petjades, femtes, etc.). Ho amanirem 
amb la identifi cació dels cants dels 
ocells, i la Pedra Foradada i el Dolmen 
de Can Planes faran de testimonis 
silents de la nostra coneixença... És 
recomanable anar ben calçat i amb roba 
adequada. Si teniu prismàtics, porteu-
los. Passejada a l’abast de tota la 
família i per a tots els públics a partir 
de 5 anys.
Cal inscripció prèvia al WhatsApp de la 
Biblioteca: 674 640 308 o al telèfon 938 
424 461.
A càrrec de Pere Alzina i Bilbeny, biòleg i 
guia de natura. 

TROBADA “VIU LA LECTURA”

19.45 h, a la Biblioteca Municipal.

Llegim: Tot un caràcter, d’Imma Monsó.
Trobada d’adults per comentar 
aquesta obra. Passa a buscar el teu 
exemplar per la biblioteca.
A càrrec del personal de la Biblioteca.

22 d’abril

9 de maig 

30 de maig

7 de juny 

14 de juny 

27 de juny

27 de maig

23 d’abril

21 de maig

25 d’abril 

ACTIVITATS 
BIBLIO.LAROCA
ABRIL-JUNY 2022

CLUB DE LECTURA JUVENIL PER 
A BATXILLERAT

Sessions destinades als alumnes 
de Batxillerat de l’Institut la Roca. 
Lectura: Antologia de poesia catalana.
A càrrec de Mon Mas.

CLUB DE LECTURA JUVENIL

Trobada per a joves alumnes de 3r i 4t 
d’ESO de l’Institut la Roca. 
A càrrec de Mon Mas.

maig

TROBADA “VIU LA LECTURA” 

19.45 h, a la Biblioteca Municipal.

Llegim: Tot allò que una tarda morí 
amb les bicicletes, de Llúcia Ramis.
Trobada d’adults per comentar 
aquesta obra. Passa a buscar el teu 
exemplar per la biblioteca.
A càrrec d’Alícia Gili 

23 de maig
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ERC

CASALS D’AVIS
TANCATS

Els fets han demostrat que la gent 
gran no és cap prioritat per l’equip 
de govern d’ERC+Junts. A la desa-
parició de la inversió per un nou 
casal d’avis a La Roca-Centre i 
l’incompliment del compromís de 
recuperar-la al pressupost de 2022, 
es suma la situació dels casals de 
La Roca, La Torreta i Santa Agnès.
Ara que estem superant la darrera 
onada de la pandèmia i les autori-
tats sanitàries han aixecat la major 
part de les restriccions, al municipi 
vivim la situació d’excepcionali-
tat que els tres casals continuen 
tancats, mentre que les Juntes 
respectives han reiniciat les seves 
activitats, com les excursions i els 
balls de saló, que es fan en altres
equipaments municipals.
A la comarca, la pràctica totali-
tat dels casals estan oberts i han 
tornat a reprendre les activitats, 
però a La Roca l’Ajuntament, que 
és el responsable dels locals, els 
té tancats, sense que els avis en 
puguin fer ús. Però, paradoxalment, 
el casal d’avis de La RocaCentre 
s’ha utilitzat com annex del CAP per 
concentrar els tests pel COVID-19.
No n’hi ha cap raó que justifi qui el 
tancament dels casals i exigim la 
seva reobertura immediata.

DE LES PARAULES, 
ALS FETS.

Compartim la preocupació de molts 
ciutadans de La Roca, La Torreta i 
Santa Agnès i també de la resta de 
nuclis urbans: cal fer un esforç per 
millorar el municipi en tots els àm-
bits. L’equip de govern ha treballat 
intensament aquests anys difícils 
de pandèmia per revertir el dèfi cit 
d’inversions i serveis que patim des 
de fa anys. Algunes actuacions ja 
són visibles al carrer, com el nou 
servei de neteja viària, que ha per-
mès recuperar maquinària i suport 
de nous operaris, per millorar l’es-
tat general dels carrers. Una mi-
llora de servei transversal i integral, 
positiu per a tots els nuclis urbans.
Altres actuacions s’aniran visualit-
zant durant aquest any 2022 i 2023, 
en àmbits de via pública, espai urbà 
i equipaments: arranjament de vo-
reres, pintura, asfaltat, parcs infan-
tils i dignifi cació d’espais públics. 
Des de l’àmbit social, incrementem 
el suport a les famílies que més ho 
necessiten, en un context econò-
mic complicat.
Un darrer missatge de confi ança. 
No en tingueu cap dubte, els regi-
dors i regidores estem treballant 
intensament, des del diàleg amb 
tothom, per fer realitat les trans-
formacions urgents que La Roca 
necessita.

PSC

@ERClaroca

@erclaroca

@ERClaroca

http://locals.esquerra.cat/larocavalles

Junts x la Roca

LA ROCA
S´HO MEREIX

En Dani, en Jordi, la Raquel, en David i 
jo mateixa la Marta, encarem aquest 
any 2022 amb la convicció de que 
passaran coses bones al nostre 
municipi.
Les Regidores i Regidors de Junts 
hem treballant intensament durant 
aquests tres anys per fer que la 
Roca, La Torreta i Santa Agnès siguin 
un poble millor. 
Tot i que l’escenari no ha sigut fàcil 
per l’estat d’abandonament en que 
vam trobar l’Ajuntament i l’afecta-
ció de la pandèmia hem aconseguit 
posat al dia els serveis econòmics, 
hem modernitzat el model i l’estruc-
tura de la Seguretat Ciutadana, hem 
recolzat i dinamitzat el comerç en 
una de les seves etapes més difícils, 
hem treballat per baixar l’atur, hem 
fet protagonista el medi ambient i 
hem volgut revitalitzar la cultura...  
a les nostres Regidories han passat 
coses i en continuaran passant,  
perquè la Roca s’ho mereix, perquè 
tu t’ho mereixes.
Permeteu-me que avui tanqui 
aquest escrit amb la vista més enllà 
del nostre municipi, desitjant la pau 
i la fi  del confl icte a Europa, amb 
Ucraïna al cap i al cor.

@juntsperlaroca

@juntsperlaroca

@psclaroca

http://larocadelvalles.socialistes.cat/

“Els grups municipals de C’s i La Roca En Comú no han volgut participar en aquesta edició del butlletí”



PER QUÈ VAS INTERESSAR-TE PEL 
MÓN AUDIOVISUAL?
Sempre m’ha atret molt l’audiovisual, 
des de ben petita. Gravar, editar... de 
manera creativa. Amb el meu primer 
sou em vaig comprar una càmera i ja 
feia les meves històries i mini-repor-
tatges. A mi el que més m’agrada és 
explicar històries, la càmera és un ull i 
té un poder, i la gent ho rep i ho pot in-
terpretar. Òbviament existeix la meva 
mirada: soc jo qui fa servir la càmera i 
edita després les imatges, però al cap 
i a la fi  és una història que explico a la 
gent. M’encanten els reportatges i els 
documentals, i des de Fibra.cat tinc 
l’oportunitat de fer aquesta feina set-
manalment.

AIXÍ QUE JA TENIES CLAR QUE T’HI 
DEDICARIES...
Quan vaig acabar els estudis vaig tre-
ballar en un altre àmbit però vaig ani-
mar-me de seguida a fer-me autòno-
ma i buscar-me un lloc dins d’aquest 
món. Buscava oportunitats de feina on 
fos, fi ns que em va sorgir l’oportunitat 
de treballar per a una productora au-
diovisual fent d’operadora de càmera 
per a informatius. I recentment em van 
proposar anar a Ucraïna. 

COM ET VA SORGIR L’OPORTUNITAT 

D’ANAR A UCRAÏNA?
A mitjans de febrer em van dir d’anar 
cap allà per cobrir informativament 
l’escalada del confl icte amb Rús-
sia. No m’ho vaig pensar gens i vaig 
acceptar. Tothom es pensava que hi 
hauria problemes fronterers, no que 
fi nalment hi hauria una guerra a nive-
ll nacional. Bé, jo vaig arribar a Kíiv i 
amb l’equip fèiem reportatges total-
ment aliens al que succeiria al cap 
d’uns dies. Érem un equip de quatre 
persones, que treballàvem per Atres-
media, Mediaset i Univision.

I NO US ESPERÀVEU QUE PASSÉS 
TOT EL QUE VA PASSAR...
Pensa que el dia abans havíem estat 
fent turisme, a la nit fi ns i tot vam 
sortir a sopar amb total tranquil·li-
tat. I aquella nit, a l’arribar l’hotel on 
estàvem tota la premsa, ens van co-
mençar a arribar notifi cacions al mò-
bil amb alertes de seguretat. Van ser 
moments molt tensos. Sonaven sire-
nes, tots els periodistes es van mobi-
litzar, hi havia gent que volia marxar, 
altres que havien d’entrar en directe, 
se sentien explosions... 

I QUÈ VAU FER?
Amb l’equip vam decidir marxar de 
Kíiv, ja que persones ucraïneses que 

ens donaven suport amb la nostra fei-
na ens van recomanar de sortir de la 
capital. A la vegada, però, havíem de 
fer la nostra feina i sortir en directe 
per les televisions informant del con-
fl icte, així que la nostra sortida va ser 
molt lenta. Finalment, amb l’escalada 
del confl icte, vam decidir anar cap a 
la frontera polonesa, i vam demanar 
haver de parar de fer tants directes 
per poder viatjar i posar-nos a res-
guard. Vaig poder tornar cap aquí, i 
vaig venir amb la fi lla i la dona de dos 
membres ucraïnesos de l’equip, que 
em van demanar que marxés amb 
elles. I estan acollides aquí a la Roca. 
La noia és a casa meva.

HAS VISCUT UN ESDEVENIMENT 
HISTÒRIC, COM ET SENTS?
Va ser una experiència increïble. Re-
cordo com els ucraïnesos ens van 
tractar de meravella, tot i mante-
nir les distàncies, i ens donaven les 
gràcies per ser allà informant del 
confl icte. Ens van acollir a cases de 
diversos pobles, vèiem com s’ana-
ven preparant per la guerra. He après 
moltíssim i espero poder tornar més 
endavant a cobrir esdeveniments 
tan importants.

   

“El que 
més m’agrada 
és explicar 
històries”

MARTINA
GENZOR CASTELLS
TÈCNICA AUDIOVISUAL

La Martina és una roquerola que va tenir l’oportunitat d’anar 
a cobrir informativament el confl icte entre Ucraïna i Rússia, tot 
i que sense pensar-se que esclataria una guerra. Ens explica 
com va viure aquells dies de fi nals de febrer, amb la passió i 
entusiasme que la caracteritza. Li encanta la seva feina i espera 
poder tornar a viure una experiència important com aquesta.

EL PERFIL
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