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=ESTA ¿MAJOR?

gut i ballar al compás d 'una bona orquestra gironina
que no pas pagar poc menys i veure un número d allo
més corrent. Pensem-hi: ens decantem ben bé per una
Festa Major elitista fent venir gent bona encara que ,
s ' hagi de pagar, o ens oblidem de l'envelat ifem una
Festa Major popular, al carrer i que, de segur, ja no
seria tan Festa Major".
El que sí que no podem fer és mantenir-nos en
"punt mort", sense innovar, sense "jugar fort". Es
senzill: o caixa o faixa.
j r, i
En tot cas, no afluixem i continuem en la dificü
tasca d ' intentât revitalitzar una Festa que es remonta
segles enrera.

Ara que ja ha passai la Festa Major, ara que ja
V hem deixat'enrera i l' hem païda, ara, dones, és
rhora de valorar-la.
De primer, una evidència: la Festa Major de La
Roca, com totes les altres, perd, va a menys, ja que
no és la d' abans. Per què? No és fa difícil d ' analitzar-ne les causes: abulia col-lectiva envers la festa
degut a la constant "festa" en la vida d alguns, pèrdua
del veritable sentit de la festa, del fonamenî de la
mateixa, i, en fi, que el temps passa i avui es porta
més la discoteca que no pas la música d envelat.Fero,
L'11 DE SETEMBRE
malgrat tot aixó, la Festa Major segueix tirant endavani. Any rera any, un grup de persones, els de la
Certament, en una Festa Major conservadora de
Comissió de Festes, l'orsanitzen. 11'organitzen amb novetats no n' hi ha massa. Emperò, aquest any n 'hi
tota la bona voluntat del mon i, n 'estic segur, de h. ha hagut una, i de ben positiva: la celeoraciô del' 11
millor manera que saben, cosa que és molt d'agrair. de Setembre. No die que això no s ' hagués fet ja en
Ara bé, la Festa Major se^eix anant enrera, a menys. anys i ocasions anteriors. Francament, ho desconeixq.
Després del poc exit de ta de l any 83, organitzada a Ara bé, dubto que se li hagués donat la importancia
ìue enguany sembla que ha tinmt. De bon mati, encorre-cuita donat que les eleccions municipals es van
rada gratuita a l'envelat, on s 'ni celebrava una bailacelebrar pel maig, la del present any va aixecar, de
bon principi, comentaris no massa optimistes: eh uns, da de sardanes, i a la tarda, tirant al capvespre, actuamés joves, que si era la Festa Major dels avis, els altres do de l'Esbart Sant Cumt, per continuar amb l 'actuano tan joves, que si no venia ni un espectacle de pri- do de la Coral Centre i Energia, que, amb acompanyamera linia, i m altres, de totes edats, qualsevol altra ment de l 'orquestra Triomjal, deleita el public assiscosa. La gent no estava massa entusiusmada amb h. tent amb un seguit de cançons d ' allò mes catalanes.
Festa Major; no la sentia; no la vivia. Allò cert és, Posà punt final a la dita actuado el cant deis Segadors
ero, que un cop acabada, podem dir que la present als primers sons del quai tothom es posà dempeus i
'esta Major s' ha mantingut en la tònica de les dels cantà.
Però el que de debò va ser "innovado" fou el Pardarrers quatre o cinc anys, tret de la de l'any 83, de
nivell lleugerament inferior pels motius dessus comen- lament del nostre batik, en Joan Pujol. Amb l'envelat
tats. Una Testa Major d allo més conservadora i elitis- pie de gom a gom, en Joan, després de fer una referèn
ta. Si, perquè hi ha dues menes de Festes Majors: les da histórica a la diada nacional catalana, va tocar el
populars, fetes al carrer i, amb espectacles gratuits, tema de la presó, Va reafirmar un altre cop que l 'Ajunmes pròpies de les grans ciutats. com per exemple la tament de La Roca s'oposaria a la construcció de la
Festa Major de GranoUers, i les 'elitistes" -per dir-ho presó a Can Ribes, essent la contestado del poblé un
d'alguna manera— fetes a l'envelat on només hi acut fort aplaudiment. Ara bé, el que sí ens hauríem de
un tipus de gent econòmicament benestant i que ex- plantejar és si l'envelat és el Uoc més oportú per a
clou, per exemple, la massa d 'emigrants. I no estem parlar d 'aqüestes coses. Certament, tampoc se n va
dient, en absolut, que V un tipus sigui millor que l al- parlar; només se va fer una referència. Cal, dones,
tre; simplement els esmentem. I a La Roca, és clar, que se ' n segueixi parlant, que aquest poblé que va
ens decantem per una Festa Major elitista i conserva- aplaudir les paraules del seu baille, i que tampoc vol
dora. Però tampoc això ho fem amb decisió: la gent la presó a Can Ribes, pumi, perqué en té tot eldret,
que va a l'envelat, la gent que paga i manté la Festa saber qué ha passat amb la presó. I això, més que a
Major, desenganyem-nos, prefereix pagar una mica r envelat, s' na de fer en una reunió informativa,
mes i poder veure una "Trinca" o un espectacle cone- oberta a tothom.

?
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AL DIRECTOR
LA SOCIETAT NO PERTANY A TOTS
Sr. Director:
En el vostre primer número vàreu publicar un iirticle titolat "Ja n ' hi ha prou".
En eli pariàveu d'un grup de joves que
havia fet uns actes vandàlics a la placeta.
Bé, estic d acord, és un comportament classifícable d un mal a la comunitat, però a la
societat... no us passeu un pél! La societat,
aquesta societat, V han creada uns altres,
per a ells, si voleu, però jo no creo que
sigui justa.
No és molt més greu teñir uns míssils
que ens apuntin al cap que uns joves que
trenquen una font? No és teñir uns nulitars que no facin res un mal molt més gran'!

La Revista "Roquerols"' agraeix les cartes dels seus lectors i, malgrat tenir-les
totes presents, només publicará, per raons obvies d'espai, aquellas que jutgi mes
intéressants i actuals, en quant al tema que tracten. Totes les cartes han de poder
aparéixer firmades. No publicarem cartes sienades amb pseudonims o mecíais.
Aiximateix, hem de poder comptar amb les dades completes de 1 autor, com son
el nom, l'adreca (teléfon indos) i el núm. del D.N.L Les caites han de ser escntes
a máquina, a doble espai, i agrairem que tinrain una extensio maxima de ¿5 Imies.
Dirigiu-les a: Revista "Roquerols" carrer de Dalt, 23, La Roca.
i la policia que continua pegant a les manifestacions? i els policies que us enganyen i
US estafen? i els milers de funcionaris que
es passen el dia contant-vos els diners i fent
DNIs...
Els nens dolents que van espatUar la
font varen fer el mateix que haurien fet
els seus pares fa 30 anys. No els podeu jutjar de delinqüents.
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Els que esteu d'acord amb la societat
establerta us queixeu per la "inseguretat
ciutadana" i molts ho arreglaríeu a cops
de "porra" o amb camisseries sagnants.
¿Creieu que aquesta és la solució?
La vostra societat margina a les capes
més baixes, i Ies mig obliga a refugiar-se en
suburbis. I les margina (juan les obliga a
parlar idiomes que no son els seus, i les
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RECORDANCES
Quan de tant en tant fas una pausaquialna de batre de l'era de can Simon, la
llarg de 1 'esgotadora i neguitosa jomada g
dreesca a 1 ' bora de berenar i de fer berada,
la vida, el pensament fuig cap ais temps els braols de les vaques que sentien 1 '^ora
DE LA FESTA MA.TOR
passats i que sembla foren millors, perqué
de 1 ' àpat i de munyir... Que poc en queda
Ara que ha dit adéu la Festa Major ja
emno tomaran més ni els podrem confronde tot allò, i quan ho trobo a faltar! Les
tar- amb els actuals. Aleshores, brollen deicartes
s s' han acabat, eis carros ara son cotvenen a la memoria records alegres i nostal
gies d'aquelles Festes Majors delà mevajosenti
- ments, part reals, par imaginaris, els xes i ek braols de les vaques ara son tocavenesa on nois i noies esperàvem aquellsrecords de les hores viscudes i temps hadiscs i vídeos demanats.
pass!ades. Quin munt de coses se ' t presen- Aquell carrer que me ' 1 mirava ample i
dies tot 1 any per a poder bailar amb aquel
ve- elat, ara el veig estret i fose, però
_noiet o poieta que ens tenia el cor pres. ten
Re- en pocs moments! Hores, dies, i tal assol
nt grat això encara m'agrada i, ma^at
cordo amb il-usió aquells vestits que la mga-da anys, queden plasmats al pensamemal
en tan sois un instant.
re ens cosia a les nits per a poder4os estretot, hem de donar pas al progrés. Aquest
nar a lenvelat. I el ball de casats... les noies En un d 'aquests lapses, se ' m present
progrés
a que ja es preveu contamplant l'aensrifàvemel casat mes maco. Desprës del
el meu carrer, el carrer on vaig néixer i fany
on d'aquest grap de joves que volen doball es feia el "ressopó" i aquella nit he viscut aquest mig segle que ja porto nar
so- fe de l'esperit de germanor de que el
teníem permis per a veure xampany o bre les espatlles, el carrer de les Casetes. nostre pöble pot ser capaç en proposar-s ho
"cava" com es diu ara. En aquells temps,
Com ha canviat! Hi ha aigu que recordii també de l'esperit de progrés que tots teels "cubâtes" no havien encara fet acte d
e les jugades de cartes al beli mig del
nim, però tot això sense trencar 1 'encís de
aquel
presencia.
les nostres tradicions, vivint units, sense
carrer a les tardes del diumenge? S ' hi reurencor, i fent triomfar l'amor per damunt
Recordo el sò d'aquelles or(^uestres nien moites àvies. Entre elles sempre recore la matèria.
com "La Caravana", que omplien 1 enveldaré
at la meva àvia Laie ta, la Marieta de dcan
Coc i també la Marieta Planas ; la Pepa de calMai és tard per a començar i encara
de música dolça i romàntica. Música, Hum
i color es barrejaven en aquelles nits deCarreter també hi venia, aixi com la Laieqtaue tenim fama eis de la nostra generació
ssuae- se ' ns ha escapat el tren, aquesta jovenFesta on els somnis de tot I'any es feiedne Can Galleda, la Francisca de can Paq
laigua, la Madalena de can Met de 1 ' Hostal
, fer treure aquets amargor, perqué
realitat.
tut pot
Amb tot això no vull pas dir que le1
s ' àvia de can Pere Silvestre i de segur elque
ls ja están dalt del tren,i ja no el perderán.
Festes Majors d 'ara siguin pitjors que lesme ' n deixo alguna, fmit del molt temps ja Us agraim, dones, amies, la vostra gesta
d'abans, però sí que m'agradaria pensar qupassat
e . Quin bmgit de veus omplenaven ielus agraim també l'oportunitat que ens
no es sols un esdeveniment per a granssilienci d'aquelles tardes dels tranquils diu-doneu d'expressar els nostres sentiments
menges de La Roca! Recordo també qe
un
e la vostra revista, encara que aquests senavis, sino que els joves també hi participen
amb aquella mateixa il-luáó nostra, amb els més joves anàvem a Fútbol.
timents puguin ser un xic... com ho dieu?...
convenciment que per a ells seran uns dies L'anar i venir de carros carregats de
JoaquimQascà
únics, diferents i inoblidables. I també m'ag
-arbes en dies feiners, i la pois de la màgradaria pensar que les discoteques, pubs i
clubs no han matat les ganes d anar a ballar
a I'envelat.
JOCS
I parlant de la Festa Major de La Roca,
US haig de dir que aquest pöble ha demosi JOGUINES
trat una vegada més la seva generositat amb
l'acapte contra el cáncer, acapte que aquest
any ha estât tot un exit: 210.000 pessetes
han estât recollides.
Q//¿éo/a¿ 0áné ^mitéA
He sentit aquests dies algunes critiques AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA
de la Festa Major: que si això, (jue si allò...
No ma
' OTaden les critiques. M agrada més Pl.a Barangé,12, 2.on GRANOLLERS
allò de a
' nem a fer-ho tots plegats". Tots Telefons 870 36 71 - 870 60 00
plegats, catalans, castellans, petits i grans
participant i ajudant els qui guiats per les
ganes de fer coses i l'amor a aquest pöble,
FABRICA DE TEIXITS
CONTRACTISTA
any darrera any, duen a terme aquesta meD'OBRES
ravellosa tasca de la Festa Major.
Hem de sentir la Festa Major com una
cosa nostra i així aconseguirem que quan
la gent en parli, digui: Renoi, quina fiesta
Major la de La Roca !...
Isabel Vera

FinCR/
OLIVÉ

MARTÍ
ROVI RA

C/. Ramon de Campoamor, 3
Tel. 842 01 19 - LA ROCA

Cartes... (Bé de la pàg. anterior)

MARIGO
JOSEP
CATOT

Fábrica a LA ROCA - Tel. 842 01 35

margina quan no els vol donar trebail. aspectes interessants de l'obra, em va imbar,
- només volem aconseguir una situacio
La vostra societat els enganya amb )ressionar el xoc generacional entre el Sr.còmoda i estable, que una mica de cultura
va va malament i és necessària per la relagrans campanyes publicitàries, els grans ísteve, qui té com objecte i fé de la semai
ció entre els bornes. A aquesta Joventut que
vida acumular gran quantitat de diners per
cotxes, les motos, les grans cases, el poder..
La vostra societat els ensenya que latal de produir un benestar als seus, i delencalgada per la droga psíquica (que pot
seuofili, Ramonet, obsessionat per la lectu-ser tant o més nefasta que les altres) com la
vida és tan sois un joc on poden guanyar
perdre. Bé... Ja n' hi ha prouü, però dera, l'escultura i el desenvolupament intel- T.V. o certa classe de premsa sensacionalislectual i cultural de la persona. La vida ita, que limita la capacitat de pensar per sí
moites coses!!...
mateix i ens dona solucions a tots (a beneFelicitats i endavant amb la vostra les situacions es repeteixen (només cal obfici d'aquí?), que es dedica a fomentar la
servar el nostre voltant, la nombrosa quanrevista.
cultura i 1 amor a les nostres coses i al que
I
Lluís Fortuny Cambras titat de gent, avui, amb mentalitat, actitud
i comportament propers als dels personat-ens envolta, crec que hem de donar-los el
nostre recolzament, hem d'oferir-los la nosges de l'Auca).
L'AUCA DEL Sr. ESTEVE
Sr. Director:
Per això, quan en I ' época actual hitra
hamàxima col-laboració i encoratjar-los a
e continuin endavant, ja que allò difícil
Recentment vaig tenir ocasió de veureun grup de joves a La Roca que decideiqxu
en
la reposició a Barcelona del realista i benfer una revista, penso que ens pot servir de les coses no és 1' inici sinó la seva condibuixat retrat d'una part de la societat cauna mica per fer-nos pensar als que somtinuitat.
de
talana de principi de segle, de Santiago Rula generació que per culpa de la postguerra Apa, nois, endavant!
sinyol, "LAuca del Sr. Esteve" Entre moltos per altres excuses que sempre sabern troJordi Bertrán Delmàs
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convivencia i germanor, d amistat i d 'unió
entre tots. Ha estât així? Pel que he pogut
em vindrá pas de nou, ni em farà desdir del observar des del meu racó, no.
que penso i sento.
He estât présent a tots els actes celerer a començar he de manifestar el brats a 1 envelat, encara que fos des de 1 enmeu désacord en el fet que als programes trada o anat alguna que altra vegada a salueditats per la Festa Major no hi ha ni un dar a amies o coneguts a les seves llotges, i
sol mot que faci referència als actes reU- el que he pogut observar ha estât per a mi
giosos, tot i que aquesta Festa Major s'en- decebedor.Cadaseli a la seva Uotja, d'esquecetà fa ja molts anys (vegeu "Plaça Gran" na als qui ocupaven les més properes, semde data 9 d agost on s ' hi pubUca 1 origen blaven ignorar els seus veihs» Rarament
d'aquesta festa) per motius purament de conversaven entre ells o participaven fent
caire religiös. No obstant això, el dissabte, gatzara plegats. On és l'amistat i la germadia 8, al migdia, tingué Hoc a la Parròquia nor? J o no la vaig saber copsar i això em
una Missa Solemne en honor deis co-Patrons sembla tant greu com el que he citât antede la Parròquia, Sant Donat i Sta. Faustina. riorment. Si durant aquests dies en que
Quants veihs hi participaren? No pas eis su- participaven plegats, en un mateix lloc, frec
ficients per ompUr el temple de gom a gom a fi-ec amb els altres veins, sembla que els
com sembla hauria d'baver estât. Fins i tot volguessin ignorar ¿qué no será durant els
les nostres primeres Autoritats no hi eren altres dies de l'any: ¿Com podrem sentirpas totes. Es ciar que a la mateixa hora hi nos units i disposats a ajudar-nos els uns
havia altres atraccions... Quant al dilluns, als altres? ¿Qué n ' hem fet de 1 'esperit de
dia 10, a les 8, 30 de la tarda, es celebrà germanor i amistat, quan ni tan sois en els
r Eucaristia en sufiragi dels difonts de la moments d 'esbaqo en sabem donar prova?
Parròquia durant 1' any. Sabeu quants Penso que tots plegats hauríem de pensarveins ni varen assistir? No crec que fossin hi una mica i esforçar-nos a rectificar el que
gaire més d'una dotzena eis qui es recorda- no pot ser bo per a ningú. Sapimem fer
ren deb qui ens han deixat per anar a la nostra la dita d "avui per a mi, demà per
Casa del Pare... I això per un pöble que es a tu".
diu cristià no és pas massa bo, crec jo...
Bé, ja acabo. J a he dit el que n he tret

REFLEXIONS SOBRE LA
FESTA MAJOR
Quan em varen demanar de fer un article remarcant el qué ha estât la Festa Major
d 'enguany, confesso que de primer antuvi
no ho veia massa ciar, ni fins i tot intéressant com a noticia. Tothom, qui mes qui
menys ha pogut assistir als diversos actes i
actuacions programades, i treure' n les seves pròpies conclusions que poc o gens pofrien fer canviar les que jo pogues apuntar
aquí. Això no obstant i tot, reflexionant
sobre el que ha vist des del meu racó, m ' h a
fet canviar de parer i decidir-me a escriure
aquests apunts, tot i sabent que potser no
plaguin a algubs dels possibles lectors. Tant
és, penso —cree— que les coses s 'han de dir
i quan mes aviat millor, plagum o no a
segons qui, oimés quan hom está convençut
de que actua d'acord amb la seva consciència, tot i acceptant poder estar equivocat,
encara que aquesta vegada penso que no és
així. Però anem per feina.
Com ja he dit mes amunt, no penso
parlar-vos dels actes purament festius, tot i
que hi ha tema per a fer-ne una critica bastant Uarga. Deixem-ho estar. La meva intenció va més enllà, concretament a l'aspecte humanista. Que això és difícil? que pot
Però no és per aquí per on van eis
crear problèmes i fins i tot ser tit lat del trets solament. Si heu Uegit la Salutaciò
qué volgueu? J a ho sé i accepto el rise ; no que es fa a la primera plana del programa
será la primera ni probablement 1' última de festes haureu pogut comprobar que
vegada que això em passa; és a dir, que no per sobre de tot s e ' ns desitgen dies de
INSTANTÀNIES
SOBRE L'EDUCACIÓ
No us penseu pas que al titular així el
meu ^ c l e parlaré de les diferents maneres d ' educar i dels diferents sistemes d'educació. Senzillament intento recordar, a
mi que faig l'article, i als lectors, qué vol
dir educar. O potser precisament qué és
educar...
Neixem marcats per unes inclinacions
o tendencies que en diem innates. Són la
marca dels nostres pares o progenitors. Es
així quan el Dr. Roig i Raventós, si mal
no recordo, deia: " L ' educació comença
abans de néixer (9 mesos abans)" o bé:
"Sóc així; no hi ha res a fer", "Encara
són petits; ja ho aprendran quan siguin
grans". I penso que és un error pedagògic.
El desenvolupament de la personalitat, allò que dona consistencia als actes de
cada persona i a la manera de fer, té 4 étapes, segons la concepció moderna de la
psicologia: infant, adolescent, jove i adult
0 madur. Cada etapa té uns centres d'înterés, que s ' han de viure en plenitud, però
cap d'aqüestes etapes té sentit pie en sí
mateixa. Es una ruta vers la plenitud o
maduresa. No podem parlar de personalital fins que hom arriba a la maduresa de
totes i cada una de les seves capacitats:
corporals o somàtiques, psíquiques, intellectuals i espirituals.
Aquest petit preàmbul és necessari, al
meu entendre, per arribar a comprendre
el que és 1'educació.
Tant les tendencies... etc. com lesvivéncies... etc. poden ser agradables, i són
Iligams, m'hi sento a gust o desagradables,
1 les rebutjo. Les agradables ens mou en a
repetir-ho, les desagradables ens condicionen a fugir-ne.
Segons les imatges... etc. i vivéncies...
etc. que entren en el subsconscient de
1' infant, acumulen experiéncies o acti-

de les meves observacions des del meu racó.
Penso que he procurât no molestar a ninrá
en concret, però si m ' he equivocat, en demano perdó.
Juli G. Valls

LA REVISTA "ROQUEROLS" ES COMPLAU EN FER OFERIMENT
DE LES SEVES PLANES A TOTES LES ENTITATS I COL-LECTIUS
LOCALS PER TAL DE QUE HI PUBLIQUIN TOTA MENA D' INFORMACIÓ O COMUNICATS D' INTERES SOCIAL O GENERAL.
Envieu els vostres escrits a nom de Revista "Roquerols" - Carrer de
La Rambla, 111 - La Roca del Vallès - Telèfons 842 08 07 / 842 02 30.

tuts de reclam o de rebuig. I la repetició
d'aliò que és agradable o el rebuig d'aliò
que és desagradable anirà formant 1 ' hàbit
de fer o no fer les coses. A f e ^ t - h i a tot
això el temperament, el caracter, ¡'ambient de la casa, de l'escola i del carrer,
més la "tele" i la societat... i tenim ben
plantejat tot el problema de l'educació:
Introduir 1' infant pels camins de la cri-

tica constructiva que I'ajudi a arribar a
un model de vida madura que té en
compte les tres vertents de 1 ' home : cos,
comunicativa i finalment, si es vol entrar
en l'ordre espiritual i religiós: fe viscuda,
capaç d'arribar al trascendent, intentant
viure entre eis homes.
Aixô és, al meu entendre, EDUCAR.
Josep Maria Montfort i Alabau
ASVAT- Deleqació: LA ROCA
JOSEP TORRELLES.C/.dii
Dait, 20 - Teléf. 842 09 02

. S.V AI

ROGRAMA D'EXCURSIONS PER AL MES D'OCTUBRE
L ' excursió mensual, a 1.500 pessetes. Excursió especial 1984, a M A D R I D . ExMes de Setembre: N U R I A . Autocar,
cursions i àpats a restaurants indocremallera i esmorzar.
sos. Hotel amb servei excel-lent.
8 d'Octubre. RIO L E O N S A F A R I I
25.100 ptes. Dies: 5, 6, 7 , 8 , 9 i 10
visita cultural important. Autocar,
de Novembre.
entrades i esmorzar.
Excursions extres d ' un dia: 2.000 ptes. R E S I D E N C I E S : Octubre, primera quinzena, M A L L O R C A , 26.000 ptes.
Autocar, esmorzar, entrades i propisegona quinzena, L A L I N E A DE
nes. M O R E L L A , T O R R E C I U D A D
L A CONCEPCIO, 27.100 ptes.
i SARAGOSSA.
Cada mes a A N D O R R A , 2 dies comNovembre, del 19 al 30, tornada I '1
plerts, per 2.900 pessetes.
de Desembre. S A N T R E R E D E L
LOURDES, V I E L L A i V A L L D'ARAN,
P I N A T A R . 16.000 ptes.
3 dies, per 8.200 pessetes.
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ARESLUX,
SUSPENSIO DE PAGAMENTS
Son moites les empreses que atravessen situacions dificils; ara li ha tocat el
t o m a Areslux.
L'empresa està situada en un edifici
compost per planta baixa amb una superficie de 850 m2, destinada a magatzems i
vestuari, una altra destinada a ofícines
amb una superficie de 80 m2 i una planta
alta de 100 m2 destinada a vivenda. Està
ubicada dins el terme municipal de La
Roca, concretament a Vallderiolf.
L 'empresa té diverses su cursáis: Madrid, Bilbao, Sevilla.
La seva especialitat era fabricar a m a ns metàl-lics per a cuartos de bany, després es van anar perfeccionant les activitats a la comercialització de miralls i accesoris per a complements dels mateixos
cuartos de bany.
Durant els primers exercicis I 'empresa va evolucionar satisfactòriament; fins i
tot va poder augmentar el nombre de treballadors. Malmat tot, al quart exercici de
1 any 1980 va naver-hi una devallada de la
cartera de comandes el qual significava un
decreixement com a conseqüéncia de la
crisi econòmica del sector.
Com a causes de la situació actual, la
principal seria la frenada de la demanda
interna i la crisi de l'economia general
que ha esdevingut una prolongada falta de
comandes i a Ta contra s' han elevat els
costos.
Aquests résultats negatius han fet
unes petites esquerdes en 1'empresa, les
quals han anat creixent considérablement
i han portât a la mateixa a fer una suspensió de pagaments.
Caries Ventura

TORNEM AL COL-LEGl
Ara fa ja 15 dies, va començar el col-Ieei, punt de tomada a la normalitat pels
nanos que, suposa, al meu entendre, la definitiva entrada a una nova temporada.
Amb els nanos al col-legi, comença pels pares una vida nova, més pausada i tranquilla, totahnent oposada a la desorbitada vida de 1 'estiu, un estiu més, que ara abandonem, tot i deixant amb força tristor els moments més alegres que aquest ens ha pogut fer gaudir, per deixar pas a I ' hivem, nou mesos monòtons i difícils de passar
però que, això sí, comporten la tomada al col-legi, la tomada "a casa", amb la
conseqüent retrovada d 'amies i companys, cosa sempre desitjable per tot infant.
Val a dir també que començar un nou curs és, sempre, un glop de curiositati
esperança per a la quitxalla. Professors nous, llibres nous, companys nous, i altres
c o ^ s més.
Bé, em sembla que tan sols en queda desitjar, en nom de la revista, molt bon
curs 1984-85 a tots e s alumnes de La Roca.
Jaume Fortuny

INCENDI A LA GRANJA
DE C A L ' E S T A P E
El dijous, dia 20, a les 4,50 de la tarda, es va iniciar un incendi a la Granja de
Ca l'Estapé.
Segons informacions donades, es van
cremar vint-i-cinc tones de bruc sec. La
causa no és del tot segura, però diuen que
el propietari estava cremant sobres i deixalles, i les espumes que sortien del foc
van iniciar un incendi.
El foc va quedar extingit cap a les 6
de la tarda.A 1 extinció de l'incendi hi van
participar quatre cotxes de bombers: dos
de GranoUers, un de Badalona i un de
Matarô. L ' incendi no va afectar a la casa,
i la familia Estapé es troba en bon estât.
Marc De Mena Tomé

tres quarts de set del vespre, el ciclomotor
de Isaac R omero va coUsionar amb el vehi
d e Ford Escort, conduit per Maribel Sanuy. L'accident, produit entre els carrers
la Rambla Mestre Torrents i Tenor Vinyes
no va comportar, sortosament, cap ferii
greu.
La culpa d'ambdós accidents només
cai atribuir-la a l'alzar i a la mala sort, i
r unica manera d'evitar-lo en properes
ocasions és la d'anar amb més preocupai compie. Ha estai aquesta la pari negativa, per dir-ho d 'alguna manera, d'una diada nacional i d 'una Festa Major força alegre i divertida.
p^^^^^y

DOS ACCIDENTS
El passai dia 11 de Setembre, coincidint amb 1 ' ûllim dia de la Festa Major, i
amb la Diada Nacional de Catalunya, la
moto del jove Josep Oriol Sarlabós va
atropellar, davant del número 98 del carrer de Catalunya, a l 'infant Ivan Fernández Tejero, de quatre anys d'edat, mentre
creuava la carretera tot venint de la Fira
amb el seu germà i companys. El résultat
fou de ferides greus que, poc a poc, van
evolucionant positivament.
Seguint amb la malhaurada noticia
dels accidents, s ' ha de dir també que, el
passai dia 15 de Setembre, i al voilant de

MORÍ MOSSÈN GABRIEL
El passai dia 19 del mes d'agost, i a
l'edat de 71 anys, mon' Mn. Gabriel Vinyamala Caslellsagué. Nascut a La Roca
l ' a n y 1913, Mn. Gabriel dedica la seva
vida religiosa com a missioner a Amèrica
i com a rector dels pobles de la Roca, primer, i durant un any, i de Sani Ildefons
de Cornellà, després.
En el proper nùmero eis oferirem un
exlens article sobre la vida de Mn. Gabrie,
que trobem interessant a relatar i que no
ens ha estai possible d'oferir en aquest
número.
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LA CAIXA D ' E S T AL VIS
DE CATALUNYA, BAIXA ELS
TIPUSD'INTERES
El Conseil d ' Administració de la
Caixa d ' Estalvis de Catalunya, en la seva
última reunió va acordar reduir els tipus
d ' interés dels seus préstecs, fixant el preferencial per a operacions a 3 anys en el
14' 50 o/o anual. Altres preferencials
aprovats van ser 1' 11 a 3 mesosy, y el 13
o/o a l ' a n y .
Dins d'aquest context de reducció de
tipus d ' interés de les operacions crediticies, el Conseil d'Administració va adoptar així mateix fer efectiva aquesta mesura per aquelles operacions de carácter més
social, rebaixant al 15' 50 o/o el tipus
d ' interés dels préstecs destinais a l'adquisició de la vivenda amb un plaç d'amortització de fins 20 anys.
Amb l'aplicació d'aquest acord, la
quota d'amortització anual resultant, que
compren la devolució del capital i els interessos, és del 16, 41 o/o, moll favorable
pels sol-Hcitanls d'aquest tipus de préstecs.
Caixa d ' Estalvis de Catalunya

Subscriu-te a ROQUEROLS
La teva revista - Propágala !!
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La Festa Major en
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LATORRETA

REPORTATGE SINTETITZAT DE
LEXPEDICIO AL KILIMANJARO
Per haver-ho publicat ROQUEROLS,
tots Babem que el passat dia 25 de juliol, i
aprofitant ef mes de vacances, un grup de
joves de La Roca sortiren d'expedixió al
Kilimanjaro. Mes d un any d organització
-estudis, itineraria, visats, adequar el cotxe tot terreny— no foren prou per salvar
els mils d'escolls soferts (oh! la burocracia del tercer mon!...)
Anem però al que fóu el viatge i a
resumir-ne els principals fets. La primera
etapa del viatge consistía anar a Algesires
i prendre el Ferry per atravessar 1 tstret
de Gibraltar, on s ' hi arribà amb el temps
just, dones la reparació. d una roda reventada i una pèrdua de combustible els atras
sà quissap-lo. Un cop a Ceuta, sorgien més
problèmes: no els deixaven passar la frontera per entrar al Marroc. L única solució
estigué en sobornar els mardes fronterers
i així es feu. Un cop al Marroc, seguiren,
tal com era previst, la ruta de la costa fins
Alger. En aquest tram sovint els oferien
drogues (recordem que passaven per les
muntanyes del " R i f on n ' h i ha en abundància), i ells, al rebuijar-les, havien de
fugir perqué els apedregaven. Abans d arri
bar a Alger, l'expedició es desvià cap al
Sud, vers Laghouat, des d o n prengueren
la "transahariana", etapa sens dubte, la
més dubte del viatge: 5.000 k. de desert,
amb una carretera deplorable, amb tempe
ratures altissimes i "banyeres de sorra"
on molts cotxes hi quedaven atrapats. En
aquest punt el cotxe respongué bé, no
faltant-hi anécdotes; A Ghardaia,anaren a
visitar un temple, en pantalons curts, cosa
prohibida allá dins, i n 'hagueren de sortir
per cames, perseguits per la feligresía. Més
tard, a El-Golia, també foren increpats
per mirar-se amb impertinéncia Ies dones
que tapades de la cara ensenyaven un sol,
ull, cas insòlit que mereixia unes fotos,
si els marits no els haguéssin increpat tant
acaloradament. Gal dir també que passat
In-Salah, la ciutat més calorosa del món,
van sofrir una tormenta de sorra, amb una
calor irresistible. Passat Tamanrasset atravessaren una zona piena de "banyeres"
de sorra, on quedaren atrapats diverses
vegades. Les perspectives de quedar-s' hi
eren évidents, dones arreu s ' hi veien cotxes mig sepultats que la terra engolia.
J a més avail, a Agadés, en territori
del Niger, es creuaren amb uns francesos
que els digueren que era impossible passar
per Nigèria. Novament la guerra civil feia
impossible la seva entrada. El segon cop
d'estât en menys de mig any. Davant la
impossibilitat d ' entrada qué calia fer?

Anar cap el Sud, conèixer aquella zona i
vendre el " j e e p " per tomar amb avió? Es
decidí aprofítar una mica més el viatge i
veure que hi havia més enllà. D'aquesta
manera anaren a Lomé. Val a dir que tota
aquesta zona era molt diferent, amb molta més vegetació i més civilitzada, cam-

pings induits. A Lomé trobàren qui els
comprava el cotxe, uns negres que volguéren provar-lo, amb aquesta excusa els
prengueren la bossa dels diners. Quan se 'n
donaren compte, ja era tard, no els quedava cap diner. Sortosament, però, el dia
anterior ja havien comprat els bitllets d avió a un cónsul alemany, el qual també
s'oferi per a cercar-los comprador pel cotxe. L'endemà sortiren amb avió cap a Viena, i posteriorment cap a Barcelona.
El Kilimanjaro, dones, no ha estât
assolit, però l'expedició ha estât un exit,
si més no, per 1 'aportació de coneixement
i d'experiéncia als inquiets amies nostres,
als qui felicitem de debò, augurant-los millor résultat final en vinents expedicions.
Josep Ametller i Josep Illa
Nota: Oportunament s'anunciará els llocs
on han de passar-se els audiovisuals
de l'expedició.Tothom hi és convidat

Roquerols, 1/10/1984, p. 8 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Tomo a llegir "Roquerols num. 0, del
mes passat. Encapçalant la pagina 3, hom
llegeix: "Roquerols, revista mensual independent d ' informació local publicada amb
el suport del Departament de Cultura de
r Excm. Ajuntament de La Roca". I és ben
curiós: Sta. Agnès i la Torreta figuren com
a corresponsalies. Per mi això ja no diu tot.
Eis districtes, eis barris, no són La Roca.
Potser peco de sincer. Però, al meu entendre, dins del context de la revista, el
nom de roquerols sembla ser privatiu de La
Roca-Centre, amb exclusió dels districtes,
com ara La Torreta. Penso que això, com a
revista d ' informació locai, a nivell de
Municipi, no lliga gaire. De 1' Editorial del
mateix número en podem treure els objectius de la Revista: "Omplir un buit i fer un
servei al pöble sencer". Què «s, doncs^ser
roquerols?
Hom podria creure que es tracta d una
simple qüestió de terminologia. Però crec
que es tracta d ' un principi fonamental.
1 vull demostrar-ho.
Anem per parts: Si Ueau les pagines
centrais trobareu el titol 'Tarlem amb...
Joan Pujol, Alcalde de La Roca". Dones
bé, podreu observar que, quan es parla
d'obres i serveis públics, no es toca per res
el Pia Parcial de La Torreta, tan trascendental pel Municipi. Tampoc no es toca la restauració de Can Tapies, com a edifici d interés municipal. No es diu res sobre el moviment de terres que cal fer a 1 ' Escola nova, penjada enmig d ' una muntanya deforme i inservible per a patis. No s e ' n parla
gens de la conservació deis carrers que un
dia es varen esfaltar amb despeses deis propietaris. D'altra banda, quan arribàreu al
tema "esport", veureu que rellisquen les
frases en parlar del Pavelló de La Torreta.
Insisteixo: Roquerols ho som tots!
Josep M.Nevasqués

SANTA AGNÈS
DE MALANYANES

QUAN ALLÒ QUE CAL FER ÉS FER PINYA
Des d 'aquest racó de Santa Agnès,
voldria aprofitar 1 espai que aquesta revista
li dedica, davant la manca de noticies, per a
agrair la seva col-laboració desinteressada a
totes les persones de Santa Arnés queajudaren a fer el reportatge sobre la Festa Major, i als qui anib la seva subscripció a la
revista ens demostren la seva confiança i
fan possible, amb el seu petit granet de
sorra, la continuilat d'aquest projecte.
Santa Agnès no és un lloc on passin
masses coses. Ara per ara, continua la construcció de la vorera, la Comissió de Festes
ha decidit utilitzar els diners que sobràren
de la Festa Major en organitzar una altra
festa: Hi ha algun problema amb aquella
" c a s a " a l'entrada del pöble. Hom espera
aconseguir que part de les instal-lacions del
nou hipòdrom de Catalunya es construeixin en terrenys d'aquesta Parròquia, i per
últim, entre aquest recull dels que serien
eis principals temes, el conflicte de 1 'escola
de vol " X a l o c " amb l'Associació de caçadors de Santa Agnès, afer del qual en parlarem més detalladament en el proper número d'aquesta revista.
Voldria, abans de cloure aquest article, agrair a Mn. Josep Raspali les puntualitzacions que va fer sobre la crònica del
mes passat.
Matilde Pont i CulleH
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NOTES D ' ULTIMA HORA
De c o n f i r m á f i e l a presó a Can Ribes,
—la quai cosa s ' està convertint inexorablement en un fet consumât— produirà
sens dubte un sentiment de frustració entre els sectors mes sensibilitzats de La
Roca. Per contra, hi haurà qui, particularment, sabrà treure bona pesca de les turbulents aigües d'aquest afer. Potser per
això algú no ha estât a l'altura de les circumstàncies dins 1 b p o á c i ó col-lectiva.
Sabem que l'administració central és
lenta, però inexorable, i que rares vegades
reconeix un error, i menys fa marxa enrera quan ha près una decisió. I La Roca no
ha tingut padrins a Madrid, ni ha estât
consultada, ni han estât tingudes en comp.
te les seves protestes primeres ni les seves
posteriors suggerències. I és que La Roca
està tan Iluny de Madrid!! ... Solament

un punt insignificant en el mapa consultât
no ès prou per a ier-Ios reconéixer u n error. L ' aspecte humà? Bà... cabòries...
dirà el funcionariat (que no funciona).
Per això, davant la importància de
l'afer, hem cregut necessari recopilar tots
els aspectes i treballs fets d aquest conten,
ciós, cara a la història de La Roca, per tal
de deixar constància en l'avenir del paper
actiu al carrer, amb manifestacions i pancartes, així com de l'oposició passiva però
no menys eficaç, de tants escrits i recursos a tots nivells presentats. Almenys així
si les vinents generacions ens pregunten
¿qué vas fer tú per evitar la presó? intentarem justifícar-nos amb el dossier que la
Revista " R o q u e r o l s " està préparant per a
la seva publicació al proper número de
novembre. La seva elaboració és complexa, però serà entenedora i exhaustiva.
Perqué també en som part, no ens

creiem però ser jutges per exigir responsabilitats ni eximir d'efles a ningú. Sola-,
ment intentarem átuar les coses al seu
Hoc, no desorbitant-ne les conseqüéncies ni justificant-ne compromisos.
Sabem que La Roca continuará, a
pesar de tot, i pal-liarem el trauma que
pugui significar aquest veïnatge no desitjat, multiplicant les nostres activitats
civiques, i créant els condicionaments
necessaris per a pal-liar les conseqüéncies negatives d ' a q u e s t a diem-ne taca.
Es un repte que la joven tut acceptem!
Tampoc podem ni volem acceptar
ser coneguts corn "el-poble-de-la-presó"..
La Roca pot tenir el seu pòdium particular en el quai el tnjptic dels seus valors
Història i Castel]... Confíguració i estada... i sobretot la seva gent... hi tinguin
reconeguts privilegis.
Així ho volem i així será!

vmmmsi
WWëmM

11.- Pati de 2.200 metres quadrats
12.- Serveis generals i de cuina
13.- Pati de càrrega
14.- Pavelló d'aíllament
15 - Àrea educacional. Aulas i biblioteca
16.- Àrea cultural. Sala d'actes i teatre
17.- Àrea esportiva. Pavelló poliesportiu, camp de fútbol i 2 pistes
18.- Cos de tallers
19.- Recinte perimetral

1.- Aparcament de vehicles
2.- Urbanització de 60 habitatges duplex unifamiliars per a funcionaris
3.- Cos de guardia
4 - Administració i direcció
5.- Entrega de paquets
6." Favellò d'ingressos, Sala d'identificació, empremtes, espera i escorcoll
7 - Locutoris i entrevistes directes. Local per reunió familiar i intimes
8.- Infermeria i toxicómans
9.- Centre de control
10.-Mòduls, residenciáis

LLENYES
I CARBONS

CARNISSERIA
I QUEVIURES

/

LLIBRERIA

PAPERERIA

VENDA A L MAJOR I DETALL

C A S A S RAMON
COT
SERVE! A DOMICILI

c/. VERGE DE MONTSERRAT
TELS. 842 08 27 / 842 01 02
LA ROCA DEL VALLES

Carrer Catalunya, 146
Telèfon 842 07 86
LA ROCA DEL VALLÈS
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'EL V A N O
Dansa - Jazz

Centre de
Gimàstica

C/. DE DALT, 13
Roser BRACHS-Trini VICENS
TEL. 842 00 04
Clavé 60 (Seta Rocasol)
LA ROCA
LA ROCA DEL VALLÈS
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* Es diu que ben aviat, fins potser per la Festa Major
d ' hivem, hi haurà a La Roca una emissora de ràdio.
Qui la portará? On serà? No es sap res més.
Aleix Vilaseca i Ame tiler, nat el 19 de juHol del 1984.
Pablo Núñez Martínez, nat el 15 d- agost del 1984.
* I s 'estàfilmant una pel-licula a La Roca i de La Roca.
Miriam Vizoso Méndez, nascuda el 31 d agost del 1984.
Una pet-licula per a un programa televisiu i amb narrar
dor de La Roca; un narrador que tots coneixem,
però
Al pubHcar aqüestes bones noves, felicitem
que no podem delatar, per ara.
cordiabnent a Uurs pares i familiars, desitjant
per ais nou nats una vida plena i venturosa. * I si parlem de La Roca hem de parlar de la presó...
Com està la cosa d'embolicada!
A tothom qui hem
preguntat ens ha respós.que d'aquí un mes en parlaríem, però que ara... Es ciar, ara ningú no es voi
DEFUNCIONS:
"mullar el cui".
Maria VaUhonesta i BruUet, traspassada el 8 de setembre
* Eh... eis de VAjuntament!!! Tots, eh!!!
Tantunscom
a 1 edat de 77 anys.
altresH! I allò de la reunió informativa de la presó?
Josep Guixé i Gumí, traspassat el dia 10 de setembre,
D allò què hi ha? Home, que ja és hora. A veure quan
a l ' e d a t de 84 anys.
US recordeu de la "plebe", apart de quan us hem de
votar, que aleshores si que us en recordeu.
A Uurs familiars el nostre més sentit condol en
aquesta bora gris, i rebin el més sincer pésam. * Posem-nos la mà sobre el cor. Siguem sincers. Ara, per
ara, tothom, eis que no sabem més del que corre pel
pöble, veiem la presó a... QUATRE CAMINSH!
NAIXEMENTS:

REVISTA ROQUEROLS
C A R R E R DE D A L I 23-LA ROCA

Desitjo suscriure'm a la Revista mensual ROQUEROLS
una quota anual de 500 ptes.

amb

Nom

* Recordeu-vos-enU! Pel nostre prqpe^ número,
TÒRIA DE L 'AFER DE LA PRÌE^SO. TOTA
RITÄT DE LA PRESÓ, RELATADA PELS
PROTAGONISTESm
I això no és de broma,
de debòH!

la HISLA VESEUS
que és

* Bé, ja ho sabeu: si en sabeu una de grossa,
amb la B-00987-3 i apareixerà aquí.

conecteu

Adreca
Població

Tel.
Signatura

Pagamen t: En mà.
Per Banc o Caixa
(Marcar l'elecció amb una creu.j I

DOMICILIACIÓ
BANCÀRIA:
(ompUu-ho només en ei cas que desitgeu pagar per banc o caixa)
Poden carregar els rebuts corresponents al meu
número
del banc/caixa
a nom de
A
de

del

198...

Compte-Uibreta

Signatura;

UN PLAT D'ALLÒ MES SUCULENT
GASTRONOMIA
Amb eis ingredients que s ' indica, i les proporcions adequades, podem preparar una meravella gastronòmica per a
quatre persones: ELS MILLORS FEUS DE PORC.
4 peus partits per la meitat.
2 ccbcs
2 tomàquets.

Preparació: En una olla d'aigua freda juntem els peus de
porc, 1 ceba, 1 pastanaga i mitja testa d'alls, tirem la sai convenient i els deixem bullir un minim de dues bores; el secret
dels peus de porc és que siguin ben buUits.
Farem també un sofregit amb una ceba mitjana, un pareli
de tomàquets i una mica de sai; quan ja estigui ben fregit, s'afegeix una mica d ' aigua del bullit dels peus, i una altra mica
d'aigua corrent, es deixa fregir un ratet més, i tot seguit s ' bi
afegeixen els peus. Solament un pareli de voltes son necessàries perqué agafin sabor, una bona picada d'ametlles i un ali
dona el gust final a aquest plat que ja tenim llest per a servir.
Sempre ben calent.

TRANSPORTS

lOLIVERAS
B A N Q U E T S NOCES
COMUNIONS, B A T E I G S
VARIS

Telefon 842 07 60
LA ROCA

Carrer Catalunya, 57
Telèfon 842 01 16
LA ROCA D E L V A L L E S
Corresponsalies a Barcelona:

1 pastenaga.
Aigua
1 testa d'alls.
i sal
12 AMETLLES

Conxita Gallemi Bartrés

d a n s a i u t a i
s a t

i a
Dee

AGUSTÍ
BRAGULAT

JARDINERIA

JOSEF
RIBAS
TUXANS

Agènda A G R U P A T S
Bolivia, 80-Tel.3810058
Agència P A L L A R S
Pallars,129-Tel.3001834

CLAVÉ, 61-TEL 842 01 43
LA ROCA DEL VALLÈS
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Catalunya,!21-Tel.842 02 40
LA ROCA D E L V A L L E S
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El prop passai dimecres, dia 19, quan
vaig anar a la Casa de la Vila per tal d assistir al Pie extraordinari que s havia convocat per a les 9 del vespre, vaig restar sorprès
en veure la quantitat de persones que esperaven 1' inici del Pie, ja que noimalment
només hi havia trobat tres o quatre veins
de La Roca disposais a participar en els
Plens extraordinaris. La me va sorpresa fou
mes palesa quan vaig poder comprovar que
la majoria d aquelles persones pertanyien a
d'altres municipis, com poden ser els de
Vilanova, Palou, La Torreta, Santa Agnès
i fins i tot alguns de Granollers. De La
Roca vaig poder comptar, apart dels regidors, és dar, una mitja dotzena de veins.
¿Qué havia passai? En llegir la nota de la
convocaiòria les coses es van aclarir. El 6è
punt a debatir feia referencia a 1 aprovació
d' un expedient d'expropiació del sector
"Ouatre Gamins", per tal d'expropiar
terrenys que passarien a formar part del
Patrimoni Municipal, i totes aquelles persones havien acudit al Pie per a posar-hi través. Algú —i molts saben de qui es tracia—,
s ' havia preocupai d avisar-los. Jo em pregunto encara ara, ¿com és que cap menibre
del Consistori s ' havia preocupai de moviliizar els veins de La Roca, que a fi de
comptes son els mes intéressais, o haurien
de ser-ho, per a donar suport al nostre
Ajuntament? Chi lo sa!, com dirien els italians. El cert però és que el nostre Ajuntament s' havia d afrontar sol a iota aquella
munió de gent d alires municipis. Lamentable. Però aisí ha estai. Però anem a donar
compie de les diferenis parts que comçosaven la sessió. En primer Doc es posa a
votació 1'aprovació de lacia anterior, que
fou aprovada per unanimitai. En segon terme hi havia l'aprovació del Pressuposi d'In-

versions per al 19B4, amb un total de
64.215.887 pies, i també facultar al Sr. Alcalde per a gestionar la compra dels terrenys de Can Torrents i el de La Brolla,
així com iniciar la pavimeniació dels carrers de 1 ' Esdésia, Pirjneus, Montseny, Pau
Casals i del Bosc. Aquesis terrenys són, el
primer, per poder anar a la construcció del
Casal deis Avis, i el segon, per tal d 'ubicarhi 1 'abocador d escombraries que fins ara és
tant proper al nuch urbà, assolini així una
gran millora çer al pöble. Posada a votació
aquesta moció fou aprovada per unanimitai
El tercer punt feia referencia a 1 aprovació d'un suplemeni de crédit aplicable a
la partida 733 del Pressuposi Ordinari per a
dedicar-lo a inversions per un total de pies.
4.452.678, que passaran al Pressuposi
d ' Inversions abans esmeniai. Posai a votació s aprovà també per unanimitai.
En quart Hoc hi figurava una operació
de Tesoreria a concretar amb la Caixa de
Caialimya per tal de sol-licitar un crédit per
un total d ' 11.000.000 pessetesper a despeses del Pressuposi, que posai a votació, fou
aprovat per unanimitai.
El cinqué tema feia referéncia a
r Edicté de Contribucions Especiáis de l'obra de pavimeniació dels carrers, per tal de
formar l'Associació de Coniribuents a fi del
facilitar als contribuenis, tot i no ser obligatoria aquesta iniciativa del Consistori,
però que creuen poi representar una bona
mostra de l'afany de millorar les relacions
entre eis coniribuents i el Consistori. Requerida la votació, fou aprovada per unanimitai.
El sise i últim tema d'aquesta sessió,
feia esmeni a l'aprovació d'un expedient
d'expropiació del sector "Quatre Camins"
per tal de poder expropiar terrenys que

AUtASAKlAniA

P r ä r i e n a formar part del Patrimoni Municipal. Posada a votació aquesta proposta
dona el resultai de 2 absiencions, 1 negativa i 10 que sí. Al mateix temps es féu esment del projecte per a la delimitació del
Polígon "Quatre Camins" a efectes de l'expansió dels béns i dreis compresos en el
mateix, projecte (jue, posai a votació, donà
el resultai de -10 si, 1 no i 2 absiencions.
A l'apartat de Precs i Preguntes un veí
de La Torreia manifesta que no estava
d' acord amb aquesta expropiació, i no
havent-hi més intervencions per part del
public assistent, el Sr. Alcalde donà per
finaliizada la sessió d'aquesi Pie extraordinari, que com es poi comprovar, ha esdevin^t força interessant, i podem afegir que
positiu per a La Roca, la qual cosa ens fa
poder dir que el nostre Ajuntament treballa
i es preocupa per a millorar les condicions
del nostre pöble, encara que sempre hi pugui haver aJgú que no ho cregui així; nosaltres per la nostra tasca informativa que ens
fa estar presents a tots els Plens, hem pogut
comprovar que 1 'Ajuntament fa feina, encara que a vegades ens pugui semblar que no,
donada la complexitai de Dur tasca. Si
se ' ns permei, voldriem fer una recomanació : assistiu als Plens, en Hoc de fer capelleies. Es moli fàcD criticar i equivocar-se.
Sapiguem fer una bona pinya, ajudem els
qui ens regeixen i que nosalires o vosalires,
tant se val, vam o vàreu votar, sigui quin
sigui el partit politic en qué miliiin. La crítica és bona quan es fa amb la bona intenció de miDorar les coses, dones iothom es
pot equivocar alguna que altra vegada.
Sapiguem ser coherenis tots plegáis, i podrem anar endavant. Tant se val que governin els del P.S.C, com eis de C. i U., tots
són del nostre pöble.
j ^ j j ç Valls

TEXTILES Y BORDADOS
S.A.
CARRER INDUSTRIA, s/n.o - TELS. 842 01 50 - 842 02 17 - LA ROCA DEL VALLES

PRECISA: Jove de 2 0 a 25 anys, Iliure del servei militar, per A D M I N I S T R A T I U DE V E N D E S ,
promocionable a V E N E D O R

DE

BRODATS.

Imprescindible que sàpiga escriure a máquina i que estigui disposât a viatjar.
Es tindran en compte les notes d'escolaritat, les relacions publiques i els coneixements
d'idiomes.
(Demanar pel Sr. Illa)
PRECISA: Jove de 2 0 a 25 anys, Iliure del servei militar, per A P R E N E N T DE D I B U I X A N T DE
BRODATS.
Es tindran en compte els aspirants que presentin bones notes d escolaritat, trebalisfets
per ells mateixis, bones relacions humanes, i sobretot, es valorará que l 'aspirant li agradi
molt dibuixar.
(Demanar pel Sr. Studerus)
H O R A R l : De 7 a 15 h.
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FRANCESC MESTRE i ANDREU Ex-Alcalde de La Roca
Mestre d'escola, Francese Mestre, de trenta-dos anys d edat,casat
i amb 3 fills (2 nenes i 1 nen),fou el
primer batUe de La Roca elegit democràticament després dels 40 anys
llargs de dictadura rranquista.Home
d'idees avançades i proeresistes, inquiet i inquiétant, V nera trobat
molt obert i expücat en la xei-rada
que amb eU hem mantingut.
Segons tenim entés, tú no vas
pas néixer a La Roca, veritat?
No, jo vaig néixer a Vinyonet
del Penedès, un pöble situât a 8 km.
de Vilafranca. Dalli, i degut a que
el meu pare era Secretari d'Ajuntament, vaig haver d'anar al Bruc, on
vaig estar-hi 23 anys...
I aleshores vas venir a La RocaSí, exactament, i ja fa 14 anys
que hi sóc.
El motiu pel quai hi vas venir va
ser purament professional, o hi va
haver alguna altra raó?
iVo, no, només vaig venir per
motius de feina. I vaig venir a la
inaugurado de l escola Sant Jordi, a
fer-hi de mestre. Actualment només
en quedem 10 d'aquells
primers
professors que vam comneçar ja fa
14 anys.
Dius que fa 14 anys qpie ets a
La Roca. Dones bé, parla'ns una
mica de les activitats que vas fer
abans de presentar-te per batUe.
Bé, jo sempre he portât una mica la inquietud a dintre d'anar en
contra de les coses mal fetes, deh
abusos, de les injustícies. Aleshores,
mica a mica, vaig anar coneixent
aquest poblé i per tal d ' integrarm' hi vaig pensar que era básic posar-me dins la mateixa vitalitat del
poblé. D 'aquesta manera, una colla
de Companys vàrem crear l ' "Associació de Veins", que va prendre
una línia força reivindicativa. Semre miràvem de reclamar coses en
é del poblé, com per exemple l as-

l

sump te del pont, el deis monuments prehistdrics, etc. etc. Despés
vaig estar també a la Coral, no em
recordo ara quan de temps, i després a la Junta del Patronat Parroquial. Ja perfi, vaig estar dos anys a
la Comissió de Festes. Després va
arribar el canvi democratic i eis que
aleshores formávem part de l'Associació de Veins vam creure que era
el moment oportú per ficar-nos definitivament en la vida política del
poblé, i per aixd mateix vam crear
una candidatura a nivell de tot el

Municipi amb eis seus quatre nuclis
de poblado.
I, al resultar guanyadors, vaig trobar-me d alcalde.
Podem, dones, concloure que
sempre has estât un home actiu i intetessat pels assumptes públics.
Si,correcte. M agrada participar.
El poblé, per dir-ho d alguna manera, m'acuii i jo vull ser integrant i
part d 'aquest poblé.
I, ara que ho dius, la primera
cosa anecdótica que recordo d'aquest poblé és la casa de can Sol,
aleshores molt abandonada, ja em
va captivar de bon principi. I gràcies
a Déu, les posteriors
circumstàncies
han estât prou favorables i productives com per aconseguir-la pel pöble de La Roca.
En tot cas, si et sembla, després
parlarem detaUadament de 1 afer de
can Sol. Tornant, dones, al que

dèiem, tens vocació política i, si no,
perqué et vas presentar per batUe?
No

ho

sé, la Verität és

aquesta.

Les circumstàncies mateix es em van
portar a l'alcaldía...
Jo cree que
amb això passa com amb eis qui
prediquen: és molt bonic explicar
les coses i parlar-Ies, però des del
moment que un mateix no és conseqiient

amb

el que

diu, val mes

que

se ' n retiri. Aleshores, si tu et manifestes públicament en contra d ' un
seguit de coses que jutges malfetes,
has de üuitar per fer-les millor, has
de predicar amb l'exemple, no n'hi
ha prou amb dir-ho de paraula, s 'ha
de demostrar amb fets. Per això,
quan hi va haver el canvi democràtic jo tenia l 'obligado moral de ïluitar per tot allò que havia denunciai.
I com jo, eis altres Companys de
l' Assodació
de Veihs. Per això,
dones, vam presentar una candidatura amb la intenció d'entrar un
Conseller a l'Ajuntament. Jo, malgrat tot, no volta anar al davant, entre altres coses, perqué feía solament 8 ó 9 anys que estava a La
Roca, i a més que creía que el baille
havia de ser un fül del pöble. Vaig
buscar gent, gent d 'aquí de La Roca
però el mon de la política,
molt
complex i enrabassat, va fer, al cap
i a la fi, que anés jo al capdavant
d'aquesta candidatura.
A les eleccions, i el primer sorprès, vaig ser jo. Vam guanyar i
d'aquesta manera, vaig trooar-me de
batlle a l'Ajuntament. Com ja saps,
hi vaig estar quatre anys, i ara estic
molt content i satisfet de la feina.
Crée, francament, que l'he portada
honradament i he jet tot el que he
pogut per al pöble de La Roca, al
qual he entregat, de bon grat per
cert, part de la meva vida.
I com valorarles tu mateix la
tasca feta acmests quatre anys que
tu vas èsser alcalde?

/t

Magatzem;
Carrer Pirinai, 34
Tel.842 0938,y^
LA ROCA

¿

Martorell
MATERIALS PER
LA CONSTRUCCIO

Merceria
CAN
Miquel Pujadas BLANC
s E RV E I

RENAULT

CARRER TENOR VIÑAS, s/n.
T E L È F O N 842 08 04
LA ROCA DEL V A L L È S
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Anselm Clavé, 41
LA ROCA
Teh 842 07 39
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Globalment,
de moli
positiva.
Crec que s ' han fet moites coses en
hé del pöble, i tot això ve explicat
en un Butlleti informatiu que es va
repartir gratui'tament
pel pable, i
que us ofreno, dones
m'agradaría
que el lle^siu.
Però, com ja he dit,
crec que la tasca fou molt positiva.
La Roca, certament,
és un pöble
una mica difícil, i ho és per diferents factors: el terme és molt gran,
hi ha poca gent distribuida en quatre nuclis de poblado...
Aleshores,
coordinar tot això és molta feina i
vol molta dedicado. Jo, que tampoc vaig deixar de fer de mestre,
vaig anar una mica de bòlit, ho haig
de reconèixer. Però m estic molt satisfet i la prova està, i pot ser et
semblará un pel tonto, que la gent
encara em ve a explicar coses o a
demanar conseil, i que fins hi ha
gent que em ve a demanar
feina,
cosa en la que jo,
malhauradament
no hi pue fer res, perqué jo sóc mestre d 'escola. Vull dir, en resum, que
crec que n' he sortit amb la cara
ben alta i les proves són ben pal-leses: el nou Ajuntament
de can Sol,
el dipòsit d 'aigües, eis nous pous,
l'asfaltat de quatre carrers, les millores al cementiri, la plaça de Vallderiolf, les plaques dels carrers en
català...

I el Francese Mestre d'ara, a
part de fèr de mestre, quin tipus
d activitat política mena?
Jo ara, descanso aquests quatre
anys, cosa que no vol pas dir que
no estigui informat de tot, i del futur de La Roca: de la manera com
evoluciona el jovent, de l ' urbanisme... I això perqué és el poblé on
vise jo i perqué jo, malgrat no haven
hi nascut, em considero de La Roca
Aleshores, com et deia, ara per ara,
no estic ni a cap partit polític ni a
cap entitat cultural, encara que algunes, com la Coral, ja m ' han vingut al darrera perqué hi torni i, malgrat que jo, de la Coral, en guardo
un bon record,sobretot de l ambient
sà i désintéressât que hi reßnavm,
ara per ara només em vull dedicar a
fer de mestre, a la familia, a llegir
molt i a estar al corrent del que passa al pöble per no perdre onda...

Vofs, potser, dir que tens pensât
tornar a la vida política?
Això m' ho ha preguntat
molta
gent i m' ho pregunten
constantment. De veritat no ho sé. Jo, ara,
descanso. Més endavant, ja ho .veurem, perqué tornar a la vida política no em fa gens de por, però el
problema més gros, que és amb el
que es troben molts
Ajuntaments,
és trobar un equip, un equip com
vosaltres; vull dir que si aquesta revista tira endavant és per
l'equip
que hi ha, perqué, hi pot haver moites persones, però hi ha d'haver un
grup que aglutini, que coordini, que
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lligui... I això suposa que fias de tenir gent de molta confiança,
gent
desinteressada,
i és un
problema
greu. Amb tot, no die que no hi
torni: a les properes? no ho sé, a les
altres? tampoc ho sé. Jo encara em
considero jove, i amb moli
d'optimisme, i la vida dirà.

Tú que vas ser el primer Alcalde
democràtic de l'erapost-franquista,
explica' ns com vas trobar el nostre
Ajuntament.
L 'Ajuntament
me ' l vaig trobar, no sé com dir-vos-ho... Estàvem a l'Ajuntament
vell,en un edifici petit i força deplorable, en un
Hoc poc agradable... Quant a l'economia,vam trobar pocs diners,vam
trobar fins i tot diners de I 'any 76
a la Diputado
que no s ' havien
anat a cobrar, i va ser amb aquests
inesperats
i miraculosos
diners
amb eis que vam comprar can Sol
(eren, aproximadament,
6 milions
de pessetes). Vam trobar-hi també
moites factures,
molts diners a
deure. No ens vàrem parar a analitzar si aqüestes factures eren o no
veritat. Vàrem considerar que s 'havien fet unes feines i que s 'havien
de pagar i ho vam pagar tot. Per
ué? Dones, endemés del que ja he
it, perqué érem conscients
que
s ' havia de començar de nou i que
seria poc étic i contraproduent
dedicar-nos a criticar les tasques dels
anteriors batlles, que ja prou feina
van tenir en un període
dictatorial
ue ja per sort s' ha acabat. Així
ones, vam voler fer allò de "gargot i compte
nou".

Imaona' t, per un moment,
metffc. Fes-nos un diagnostic del
pöble de La Roca.
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Es una pregunta molt compromesa aquesta... Jo potser veig a la
gent de La Roca una mica massa
tancada, però també la veig, i això
és bo, amb perspectives de futur...
I el que veig que hi manca a aquest
poblé és una plaça, una plaça on es
reuneixi la gent. Abans hi havia
"El Parque", no sé si us en recordaren; ara també hi ha altres bars,
però cap aglutina la gent del pöble
Actualment,
dones, la gent no té
un Hoc on trobar-se i xerrar, ni les
àvies un Hoc on parar la fresca... i
això hi manca urgent al pöble.

T a aquest respecte, qué vàreu
fer vosaltres?
Bé, endemés de deixar a cai
Notari la cessió gratuita de més de
1.000 m2. de can Torrents, vam
aconseguir de fer "la placeta" que,
malgrat ser només una
"placeta",
arregla una mica el problema dels
blocs de pisos d 'aquella zona, una
ben clara expressió de l'especulació i de la manca de previsió. Jo, a
l'entrar de batlle, això si que ho
tenia de ben dar: no permetre cap
més disbarai com aquell. Es a dir,
amb l'espai que té La Roca jo crec
que hauria de créixer
horitzontalment i en cap cas verticalment en
blocs de pisos.

Ens ñas parlai ja de com vas
trobar l'Ajuntament, i ens has valorat globalment la tasca que hi
vas fer. Abans de parlar més concretament d'aquesta tasca, explica "ns com vas deixar l'Ajuntament,
perqué hi ha qui diu que el vas deixar en "mantes"...
Nosallres vam fer moites coses
però són poques comparai amb les
que s ' han de fer. Queda moli per
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fer, és cert, però nosaltres vam deixar l'Ajuntament
millor que no el
vàrem trobar, i vam fer moites coses. Per exemple vam comprar can
Sol i vam augmentar molt el patrimoni i per fer coses, endemés de
diners, s' ha de tenir espai i patrimoni. Amb tot, les memories municipals que vàrem fer ho expliquen millor.
A n e m j a , dones, a donar u n
breu repàs als tres pilars fonamentals de la teva tasea: la segregació
de Vilanova, la construcció del
nou Ajuntament de can Sol i 1 afer
presó, afer perenne i complex. Comencem, si et sembla, per la segregació de Vilanova...
Jo sempre he defensat la segregació de Vilanova perqué jo crec
en les minories. Heu de tenir present que les minories sempre son
les més vulnerables per a que se les
ofegui i oprimeixi, i jo estic una
mica en contra d'això.
Aleshores,
personalment crec que el pöble de
Vilanova, que sempre ha actuat
com a pable, té tot el dret a demanar la segregació, i per això,al pensar com jo els altres membres del
Consistori, els la vam aprovar.
Endemés, això facilita força el govern de La Roca, donat que, per
exemple, eis problèmes
urbanistics
més greus eren, al meu entendre, a
Vilanova. L ' unie possible problema, perqué crec que tothom coincideix en la necessitat
d'otorgarla
segregació a Vilanova, està en eis
limits del territori a segregar. Ara
bé, això costa molt de veure, perqué, qui és eljutge que diu aquest
limit o aquest altre? Això, certament, va ser problemàtic per tothom, però la idea que portava jo
era que si es donava la segregació
s ' havia de donar el suficient terreny perqué Vilanova es pogués

[èrtuqueria
GALERA
NOVES TECNIQUES I ESTILS
EN T A L L A I S , PENTINATS,
COLORS I MOLDEJATS.
CASETES,23
T E L . 842 01 53
LA ROCA

automantenir.
No n' estic segur,
però crec que, de 50 Km2 que té
La Roca, se ' n van donar 10 ó 11
a Vilanova.
I de La Torreta?...
Eis de La Torreta,
aprofitant
l avinentesa de la segregació de Vilanova, varen també intentar la segregació, però ells mateixos s adonaren de la impossibilitat de portar-la a terme, perqué les premises
per a obtenir-la és ser nudi aillat,
cosa que no succeeix amb La
Torreta, situât tant aprop de Granollers.
Tornaries a aprovar ara la segregació de Vilanova?
Si, si, perqué crec que és un
dret i això si que m'agradaría que
ho fessis constar.
Ja ens has parlat abans de com
et va captivar la casa de can Sol
des del primer moment que vas arribar a La Roca. Sembla ser que el
teu somni era d ' aconseguir-la pel
pöble de La Roca. I ho vas aconseguir. Explica'ns-ho!
Bé, tu ho has dit. A mi sempre
m' havia atret can Sol i el meu
somni era d aconseguir la finca pel
pöble. Aleshores, de seguit que
vaig entrar a VAjuntament,
vaig
parlar amb el Sr.Vallhonesta,
el
propietarì, que, per cert, ja m 'havia comentat altres vegades que eli
volia que això fos pel pöble, i em
va fer un paper pel quai el Municipi tenia dret de compra. I aquest
paper em vû salvar, ja ho crec que
sí, perqué el Sr.Vallhonesta es va
morir poc després i mercés al paper aquest ho vam poguer comprar.
Però, i eis diners? D' on podíem'
treure nosaltres sis milions? Dones
miraculosament, hi havia a la Dipu
tació sis milions i escaig que no
s'havien anal a cobrar i que un
bon company em va avisar que te-

niem a la nostra disposició, però
que no ens podiem entretenir... I
precisament
els diners havien de
ser emprats en millares a la nova
casa de la vila can Sol camprat, ara
names calia restaurar-lo i això volia 18 milions. Un altre company,
em va proporcionar un teléfon de
la Generalitat, i em va dir que hi
anés i expliqués allí el meu projecte, el nostre projecte. Hi vaig
anar i vam quedar citats un dia
aquí a La Roca; varen venir, els
vaig mostrar els plànols i la memòria, vam anar a veure can Sol i...els
va agradar l'abant projecte. Vàrem
anar a dinar a can Matias i em van
dir que podien pagar el 100 per
cent de l'obra, però que si només
en pagaven el 75 podien ajudar a
d'altres pobles. Jo, no m'ho creia,
vaig seguir les instruccions que em
van donar i així, d 'aquesta manera
vam reconstruid can Sol.
I quin Departament era aquest?
És el Departament
d'Arquitectura i Habitatge, un
departament
dedicai a reconstruir coses municipals, etc.
,
Bé, i per últim, la preso. Va ser
un mal de cap, oi?
Mireu, aquest és un assumpte
del qual jo en tinc molt a dir i
que mereixeria que li dediquessim
una entrevista. Ara per ara, no en
vull dir res. Prefereixo esperar un
mes o dos... Llavors, si us senibla,
en parlem. Evidentment,
però, jo
difereixo molt de l 'opinió de l 'actual batlle, en Joan, però deixem
el diàleg obert i parlem-ne més endavant, si us sembla.
Bé, dones ja ho sabeu, estimats
lectors: d ' aquí a u n o dos mesos,
tornarem a parlar amb en Francese
però només de la presó.
Salvador Illa i Jaume

Fortuny
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REPARACIO GENERAL
D AUTOMOBILS DE TURISME

C A R R E R V E L A Z Q U E Z , 17
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Any 1984

CULTURA

RESULTATS DELS PARTITS DE FUTBOL DE LA PASSADA FESTA MAJOR
BENJAMINS
A PENYA BLANC-BLAVA-CARDEDEU A 3 4
C . F . L A ROCA.P.B.GRANA MONTCAcada 5-0
B . P E N Y A B L A N C B L A V A C A R D E D E U B 4-2
ALEVINS
PENYA BLANC B L A V A - G U A L B A
C.F. L A ROCA- F.C. B A R C E L O N A

2-2

0-8

INFANTILS
P E N Y A B L A N C B L A V A - R ^ D . ESPANYOL 1-3
C.F. L A ROCA- F.C. B A R C E L O N A
0-6
JUVENILS
P E N Y A B L A N C B L A V A - R C D E S P A N Y O L 2-2
C.F. L A ROCA- F . C . V I L A N O V A
3-0
AFICIONAIS
C. F. L A ROCA- C.F. L A ROCA " 7 6 '
PARTIT HANDBOL
B.M. L A R O C A - B . M . C A R D E D E U

2-2

17-13

PRIMER TORNEIG DE
FUTBOL SALA LOCAL
Per primera vegada a la Festa Major de La
Roca s ' ha organitzat entre uns grups d'amies
del poblé un t o m e i g de F ú t b o l Sala, on en
comptes de disposar un tro feig, s' han fet uns
partits sense cap finalitat de guanyar uns ais altres, i mirar-se amb males cares la geni del poblé que podien ser m o l t amies, i que al millor
amb jugar amb equips contraris podien arribar
a fer males cares entre ells.
Aquest tomeig ha estât jugat al pati de les
Escoles Nacionals " j a u m e Torrents
Hi han
près part vuit equips jugant-se quarts de final,
semifinal, partit del tercer i quart Hoc, i per
ú l t i m la gran final. Cal també remarcar la
nombrosa assistència d'afeccionáis que venien
a gaudir de l'espectacle.
Aparellaments i résultats, van ser eis següents:

EQUIP
EQUIP
EQUIP
EQUIP

QUARTS DE F I N A L
RICART-EQUIP G R E G O R I
MASSO-EQUIP S A L V A T
ILLA
EQUIP V I Ñ A M A T A
DELMAS EQUIP O C T A V l

2-2
12-2
4-2
6-2

SEMIFINAL
EQUIP RICART-EQUIP D E L M À S
EQUIP MASSO-EQUIP I L L A

1-7
64

TERCER 1 QUART LLOC
EQUIP I L L A - E Q U I P R I C A R T

3-2

FINAL
EQUIP DELMAS-EQUIP MASSO

IO

Primer
Segon
Tercer
Quart

Equip
Equip
Equip
Equip

CLASSIFICACIO
Delmàs
Masso
Illa
ricard
,-,1

•

(.arles Gimenez

Caries Giménez i Caries Ventura

ROQUEROL! La teva coNaboració és imprescindible per a donar continui'tat a aquesta Revista. ¡Ajudan' s!...
Fes-nos arribar les teves opinions i suggerències. Ens estimularan i ajudaran a millorar-la més.
Envía-Ies a nom de: Revista ROQUEROLS. Carrer de Dait, 23 - LA ROCA DEL VALLÈS.
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GRUP
ASSESORIA

.DELniA^

JURIDICA, LABORAL,
CONTABLE, FISCAL

FABRICA DE TUBS METAL-LICS
EXPORTADOR N.o 038944489

Tub soldat i calibrat de precisió en petits diàmetres

LA ROCA: Catalunya,14 - Tel. 842 07 19
BARCELONA: 08029 - Teléf. 321 56 43

CA ESGLESIA, 23 - T E L . 842 01 39 - LA ROCA

é^stàtica

V

i TSe:ù.ùa8a

-JUDIT

y
"N

V

Li ofereix tots els tractaments necessaris
per a la conservació del seu fisic ¡ la seva silueta:
Neteja de cutis - Tractament antíarrugues - Enfortiment
de papada / coli - DepHadó a la cera - DepHació eléctrica
Massa tqes corporals • Serveis d& sauna Finlandia
Banyera hidromassatge (SPA)

VINOS-ACEITES-CERVEZAS
REFRESCOS

BODEGA U ROCA
Excelentes Vinos del Penedés
Priorato - Gandesa
Aceites puros de oliva
Cervezas CRUZ CAMPO
y HENINGER

especial per a / 'enfortiment de aualsevoipart dei seu cos
i molt apropiada activació circuiatòria i sistema nerviós.
Solarium UUA

Servicio especial Bares
y Restaurantes
Se sirve a domicilio

Hores a convenir - Tel. 842 03 74
C/. CERVANTES,s/n.- LA ROCA D E L V A L L E S

Tenor Viñas, 18 Tel. 842 Q9 26
LA ROCA D E L V A L L E S

y

"N
Oficines Centrals:
Via Laietana,'20 àtic
Tels. 3152312-51
3152412 - 51
BARCELONA -3

Delegación Camarcál:
PERE MIRÓ PUJADAS
Carrer Qavé, 18
Tel. 84200 14
LA ROCA del VALLÈS

MUTUALITÄT D'ASSEGURANCES
GENERALS

Assegurances d 'Automóbiis,
d Incendis, de Vidres,
de Robatoris, ResponsabiUtat
Civil i ResponsabiUtat Generai,
d 'Acc/dents individuáis, etc.
Assegurances Apráries combinades

Maresma
de Bordados
LA ROCA DEL V A L L E S
Telefono 842 03 02

¡Daix i

JKatisc

C O IVI I
T E L S . 842 08 82 (Particular) 842 08 43 (Peixateria)

CARRER ANSELM CLAVE, 47
CARRER VELAZQUEZ, 3
LA ROCA DEL V A L L È S

VELAZQUEZ
s. A.

SEGUROS
ASSEGURANCES
Delegación en Granollers: C/. Tarragona, 3, l.o
Delegación en La Roca: Assegurances GIRBAU
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