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ADRECES FARMÀCIES
DE GRANOLLERS:
Parara - Pi. Oli, s/n.
Tel.
A r i m a n y - PI. Maluquer,11
Bellavista - Av.Macià, 56
Puig - c/. Museu, 20
Mas - c/. Bertrán de Seva,3
Montaña - Joan Prim, 207
Olivet Roger de Flor, s/n.
Rahola • Generall'ssim, 29
Torrents • Anselm Clavé, 31
Vila • Passeig Muntanya, 74
Lázaro • etra. Caldes, 4
Ochoa - Pinyol, 3

7,10

FARMÀCIA LA ROCA
38
29
35
18
10
10
30

8 7 0 02 59
870 35 96
849 24 18

FARMACI ES
A GRANOLLERS:

M.Concepció Rovirosa i Olivé. Carrer
Ntra.Sra.Montserrat, 61 Tel.842 07 42
Horari: Laborables, mati', 9,30 a 1.30
i tarda, de 5 a 9. Festlus. de 10 a 1

METGES DE TORN
Dia,
Dia,
Dia,
Dia,
Dia,

2 març
9 març
16 març
2 3 març
3 0 març

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

Roma
Pérez
Roma
Pérez
Roma

MARÇ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

-

Montaña
Bellavista
Olivet
Parera
Rahola
Torrents
Vilà
Arimany
Torrents
Puig

11
12
13
14
15
16

-

Lázaro
Mas
Montaña
Ochoa
Olivet
Vilà
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Rahola
Torrents
Vilà
Arimany
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Bellavista
Puig
Arimany
Mas
Montaña
Ochoa
Olivet
Parera
Rahola
Mas
Vilà

N U M E R O S D E L S CECS D E L MES DE
FERRER
Divendres, 1
Dissabte, 2
Dilluns, 4
Dimarts, 5
Dimecres, 6
Dijous, 7
Divendres, 8
Dissabte, 9
Dilluns, 1 1
Dimarts, 12
Dimecres, 1 3
Dijous, 14
Divendres, 15
Dissabte, 16
Dilluns, 18

9978
5879
6391
3521
4982
2428
7209
2200
0416
3136
3698
3493
7372
9782
7701
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E L C O B R I M E N T D E LA PISTA D E

HANDBOL

El pie ordinari del passat dijous dia 31 de gener v a
aprovar el cobriment de la pista handbol del nostre pöble. La historia, empero, arrenca de més enrera. En efecte, per a financiar el cobriment de la pista de handbol
s'utilitzaran eis diners corresponents a una subvenció que
en el seu dia i a petició de l'anterior consistori f o u otorgada al nostre municipi per a construir un pavelló poliesportiu a la Torreta. Ara bé, aquesta subvenció, sia
pel que sia, s'ha deixat perdre i a hores d'ara ja no es
podia cobrar. Malgrat tot s'ha aconseguit que aquests
diners poguessin ser utilitzats per a cobrir la pista de
handbol de La Roca. I l'actitud dels représentants de
La Torreta davant d'aquest afer ha estât —malgrat les
no massa bones relacions entre parròquies que hi ha al
nostre municipi a hores d'ara— comprensiva i constructiva. Això sol ve a demostrar que en efecte no hi havia
cap més sortida per a no perdre aquests diners per al
nostre municipi. Però, a part d'això, cai ara considerar
eis asptectes concrets del cobriment de la pista. Ningú
no posa en dubte la necessitat i conveniència que això
es faci. Les millores i avantatges pel pöble de La Roca
i pel municipi en general seran nombroses: d'entrada, eis
nostres equips de handbol podran pujar de categoria, es
podran practicar tota mena d'esports de « p i s t a » i, en fi,
el pöble disposarà d'un locai ampie i gran per a tota
mena d'actes culturáis o festius.
Sobre el que ens hem de qüestionar és, empero, sobre
el « c o m » cobrir la pista, sobre si convé simplement « p o sar una teulada» a Tactual pista de handbol, o bé re-

AL DIRECTOR
LATORTURA
Sr. Director:
El propassat dia 15 de febrer es
convoca una maixa pacifica en contra
dels mais tractes que s' efectúen a les
comisaries de policía a pressumptes
deliquents q membres de certes organitzacions. Durant el temps del franquisme
es podia dir que la policía estava molt més
controlada per I ' Estât í s' efectuavan
tortures per a aconseguir que els detinguts
díguessín tot el que sabien o ígnoraven.
Però ara estem en una democracia
en la que al principi es podía donar un

modelar les installacipns de la pista i del Patronat en
conjunt, o encara construir un nou pavelló en un altre
Hoc. La qüestió esdevé dones molt més seriosa: cal aprofitar l'avinentesa per a construir un pavelló poliesportiu
amb tots eis « e t s » i « u t s » ? En tot cas, el que sí sembla
ciar és que si del que es tracta és de millorar Tactual
pista, no convé fer-hi més despeses de les estrictament
necessàries. Tinguem present que parlem d'uns terrenys
i unes instal-lacions que, en definitiva i malgrat la cessió
per trenta anys feta al poblé de La Roca recentment, són
del bisbat. Tinguem també present que el Hoc no és
tampoc el més adéquat per a edificar-hi un pavelló poliesportiu i que, en tot cas, no hi hauria prou espai i caldria modificar substancialment tot el complexe d'edificacions del Patronat, la qual cosa no sembla massa adient.
Però si valorem ara les despeses que súposa f e r un
pavelló nou, despeses que el poblé sembla no poder afrontar de moment, i si valorem les necessitats de Tesport
del nostre municipi, necessitats que es concreten, per
exemple, en una pista coberta, veurem amb més bons
uHs el « c o b r i m e n t » de la pista de handbol. En efecte,
sembla ser que és aquesta una solució a" curt plaç tendent
a pal-liar les necessitats del nostre esport, una solució
gens desencertada. I una solució que no priva en absolut
que en el dia de demà es faci a La Roca un complexe
poliesportiu, ara si, amb tots eie « e t s » i « u t s » .
I havent parlat com hem parlat de Tesport de La
Roca no estaría de més f e r menció del bon any pel que
atravessa aquest al nostre pöble: tant a handbol com a
fútbol hi ha seriöses possibilitats d'ascens. Desitgem,
dones, molta sort a tots eis esportistes de La Roca.

La Kfvista "ilo(|U(.Tols' ap-at'ix !(•> cartes dels si-iis lectors i, inal^Tat tctiir-les
totes presents, noiin's pulìlic ara, ¡kt raons obvies d'cspai, aqui'lles (]ue jut^ii més
intéressants^ i actuals, en (inani al tema ijiie traeteli. Totes les cartes lian di- poder
apareixer firmadí^s. .\o imhlican'in earti's si<;iiailes amb iis<'udònima o iniciáis.
Aiximateix, liem de poder comptar arni) les (lades com|)ietes de l 'autor, com són
el nom, l'adriica íteléfon inelós) i el núm. del D.N.l. Les cartes lian de ser eserites
a máquina, a doble espai, i aí.Tai'rein (jue tiniann una extensió máxima de 2r>
.) l i m e s .
Dirigiu-les a: Revista "Kíxjuerols" carrer de í)alt, 23, La Roca.

terme de confian5a donat que es tractava
d ' un canvi trascendental. Dones, sobtada,
contemplo com darrera d ' una formal
democrácía encara s' utílitzen eis antics
procediments. I d ' això en diem Iteí?
Quan a un poblé se 1' oprímeix amb
mètodes despòtics i plens de violencia, això és Ilei?. Si un ciutadá comet una
infracció és la Ilei qui l'ha de jutjar, però
en cap cas la policía.
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Abans de canvíar de procediments
hem de deixar els antics ben nets i adobats. Encara que la primera experiencia
será dolenta, la segona haurá millorat en
molts aspectes.
Espero dones, que aquesta marxa
pacífica hagi arribat a 1' atenció dels
poders públics.
Anna Fortuny
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LR. U. 486
Per fi ho van dir a la televisió en
una hora de gran audiencia. Primer es va
poder llegir en revistes científiques, mes
tard, en algún medi especialitzat en el tema, i ara ja ho sap tothom.
Existeix un producte químic,
r R.U. 486, capa? de provocar abortaments des deis primers dies de la gestació.

canto per un control de la natalitat correcte i eficaç. Un control que deixi un
Hoc per a la espontane'itat a les relacions
entre parelles i que les ajudi a planificar
la seva familia amb llibertat, decidint
quan volen tenir un fill. Perqué el nen així concebut és una persona feliç; sap,
sent que és estimât, esperat, benvolgut
des de 1 ' inici de la seva existencia.

Es un procediment net, inocuo
per a la mare, senzill, sense intervenció de
cap persona, molt íntim. Com a abortiu
és perfecte, però com a procediment per a
controlar la natalitat, molt discutible.

Els pares d ' aquest nen, al seu
torn, viuen relaxats, sense la angustia periódica d ' un nou embaraç, perqué només ells saben quants fills son capaços de
criar correctament, donant a cada fill
r atenció física i espiritual que requereix.

Cal que quedi ciar, des d' un bon
principi, que jo estimo i defenso la vida.
De la mateixa manera que el meu dret a la
vida no és discutible, de la mateixa manera dones, jo respecto la vida deis demés;
no questiono inai la vida a ningú: ni deis
ja nasciits, ni deis que encara han de nèiMT però queja están concebuts.

A 1985 existeixen meto des de
control de la natalitat segurs i eficaços
que no són abortius. Métodos que eviten
embarassos no desitjats, impedint la fecundació, impedint 1' inici d ' una nova
vida.

L' K U. 486 és un farmac que
impideix qae 1' ou ja format (el nou èsser
ainl) totes les seves característiques especiáis i úniques) anidi a l'úter de la mare i
és exiiulsal a I' exterior. Es presenta, tantnateix, com un inètode alternatiu per al
control de la natalitat, no com a un mètodi! per a abortar. Personalinent em de-

Per contra existeixen métodes
abortius, entre els quals hi conto 1' R.U.
486, que interrompeixen una gestació ja
iniciada. S ' ha iniciat una nova vida autònoma, independent; no és una prolongació del eos de la mare; ben al contrari és
un èsser distint d' ella que va creixent i
madurant. I això és precisament el que es
destrueix.

Quan una mare decideix abortar
el fill que ha concebut s' ho ha plantejat
seriàment i la seva decissió final és acabar amb aquella vida petita i indefensa
que porta endins. Això li suposa una reflexió molt profunda i, en definitiva, una
decissió madurada. Encertada o no, però
meditada.
Vet aquí que ara se ' ns ofereix la
possibilitat d ' abortar sense plantejament
previ. Es tan senzill, tan còmode, que fins
i tot ens estalvia de pensar sobre el que
realm ent fem.
La mare no
abortar". Simplement
retràs menstrual. I és
aquest punt, on radica
cupació pel tema.

decidirá: "Vaig a
solucionará aquell
aquí, arribar a ala meva greu preo-

Es impossible decidir Iliurement
i conscient si els coneixements prévis a
la decissió no són correctes.
Tot el que he dit fins aquí són
reflexions honestes sobre un tema que em
dol.
Els meus pares, els agraeixo que
m ' hagin deixat viure.
Nieves Uriz Urzainqui

L'AVORRIMENT

Una de les coses de les que més
orgullosa em sento a nivell personal és la de no saber qué és l'avorriment. Ja sé que és una ximpleria,
però és que em preocupa quan sento comentaris a la gent jove i no
tant jove cora: «Avui no sé que fer»,
«quina tarda més aburrida!»... I jo
em pregunto: ¿és que no se sap qué
Icr o és que no es tenen ganes de
fer res?
Cree que és un problema d'educació. L'educació no és solament un
problema d'estudiar i saber dir
«bon dia», «bona tarda» i «mercès».
Hi ha un altre tipus d'educació, sigui musical, sigui literària,... Una
educació que motiva al nen a cercar la diversió en les petites coses,
sia en els jocs, sia en els treballs
manuals, sia en saber conversar, sia

parlant bé o escoltant millor.
És difícil que quan un es fa gran
descobreixi aquests plaers que crec
que són els més alliberadors per a
l'home. Llegint un bon llibre o escoltant una bona pega de música
l'home és capa? de traslladar-se més
enllà de les seves fronteres, 1 fins
i tot trobar la llibertat.
Però tornat a l'educació dels nostres infants: ensenyem ais nens a
estimar la terra, a descobrir la mercivella de la natura? Els ensenyem
a plantar una llavor i anar cuidant
dia a dia aquella planta fins que allò
tan petit es convèrteixi en una flor
meravellosa? (i qui dia una flor, diu
una tomaquera o una mongetera).
Ensenyem als nostres infants a descobrir l'entorn en que viuen, descobrint el paisatge, la seva història,
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els seus monuments...? Els ensenyem a estimar, cuidar i respectar
els animals, o al contrari, els ensenyem a estimar-los només quan són
petits i fan gràcia i a abandonar-Ios
quan es fan grans i lletjos?
Cai que acostumem al nen a trob a r en les coses més insignificants
i de cada dia la sana i alegre diversió, i será així que aconseguirem
que quan siguin grans tinguin un
ampli ventali de possibilitats per a
divertir-se i a la fi per a ser felinos.
Hem de Iluitar contra l'avorriment
i procurar que els nostres fills no
ens hagin de dir mai: «Mare, no sé
què fer».

Isabel M." Vera

rag.

Març 1985
PERSONES...
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D'entre les múltiples maneres
com es pot designar «això» que l'enginy d'Aristòtil va definir com «biped implume» s'hi conta la significativa designació de «persona».
«Persona» és un mot que pro vé
de la paraula llatina «persona», que
al seu torn deriva de «per sonare»,
«sonai- a través de...». «Sonar a través de...» màscares, de carotes. Si,
pels romans les «personae» eren les
màscares que utilitzaven els actors
teatrals i que servien, entre d'altres
coses, per a identificar els personatges que per aquests eren representats.
Avui les persones son «això» que
tots coneixem però que no sabem
ben bé el que és. Per uns, juristes,
és «subjecte de Dret», per a d'altres, «animal racional»... per Aristòtil, «bíped implume». ¿Però que
és una persona? ¿No serà que les
persones som els «actors» del «gran
teatre» calderonià?... Deixem-ho en
punts suspensius.
En tot cas, ara que gairebé tots
ens hem canviat — o al menys hem
tingut I'oportunitat de fer-ho— la
«máscara» durant els dies de Carnestoltes, imitant les antigües festes saturnals romanes, després d'aquesta mena d'entreacte en la nostra vida d'«actors», caldria potser
que ens comencéssim a preocupar
per a conèixer més Tactor que som
que no pas la «careta» que portem,
el «paper» que representem.
Salvador Illa

CARNAVAL O CARNESTOLTES
D ON VE LA FESTA DE CARNAVAL?
Eis antics deien que no hi ha res
de nou sota el sol. Tot és veli, com
l'existència de l'home. Per buscar,
dones, l'arrel de les festes populars
ens hem de remontar a les festes
primaverals de l'Imperi Romà o les
fàliques deis celtes i deis íbers. Ves
a saber si al Cèllecs, fa una bona
coHecciò d'anys, ja feien les seves
festes dé Carnaval! Però tal i com
han arribat fins nosaltres, el Carnaval o el Carnestoltes, són festes típicament cristianes. Acabades les
festes de Nadal, el dia dos de Febrer o la Candelera, se'n comen^aven unes altres, les de Pasqua de
Resurrecció. Aqüestes festes de Pasqua tenen la seva importància, donat que es celebra el misteri més
important dintre el calendari cristià. És per això que la Pasqua va
precedida de quaranta dies. Quaresma, en la que eis cristians feien penitència de la grossa: dejunis, abstinències, mortificacions de tota mena, processons amb cadenes, etc
Però les persones volien despedirse de les bullarangues normáis. I va
comentar el Carnaval. Hem dit que
es feien penitències. Entre aqüestes
la més difícil era no menjar cam.
És a dir que eis cristians deien:

«Adéu cam» (caro vale), carnaval. I
comen^aven les disbauxes: valls, llibertats, tot un seguit de llicències
que no es feien normalment. I com
que la cosa anava més enllà, es van
comentar a posar carotes. Així no
se sabia qui era aquell atrevit o
aquella desvergonyida o aquells cridaners. Més endavant s'havia de
buscar el culpable de tanta maldat,
sempre des del punt de vista cristià, que es va inventar el personatge Carnestoltes. Carnestoltes voi dir
«arrecona» la carn (carnes tol-le).
Ell és el culpable d'enterrar la sardina, valent treure del mercat, tot
el peix a ñ que no es tingués més
remei que menjar carn. Com que
l'element eclesiàstic tenia molta influència en aquella època, el Carnestoltes era jutjat i condemnat a
morir cremat. Tot aquest contingut
tradicional, barrejat amb les diferents influències polítiques han fet
que el carnaval quedi com una festa sense contingut religiös, i sois en
queda la festa, la festassa del carnaval: ball, carotes, disbauxes i altres endròmiques que el fan la resta més divertida i llarga, tres dies,
de les que es fan durant l'any.
Josep M.» Momfort

NOVETATS

LA

ROCA
fl. C l o v é . 2 9
Telf.8420l27
LQ

ROCO

4/ seu servei amb:

Marhína

JOAN CARLES

I EL SEU ACORDIO
Una animació m o l t celebrada en tota
classe de festes c o m : Noces, Batetjos,
reunions familiars, Festes Majors, etc.
T E L E F O N 8 4 2 01 3 2 - L A ROCA

Schuss
Ninis
Lear
Malboro
Rio Grande
tíichers
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P e r R a m s , tots a m b P a l m o n s . . .
i b e n b o n i c o n s !1
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A/ou president a la Coral C.
Genis Illa Calls, nascut a Santa
Maria de Palautordera fa cinquantacinc anys, casat i amb dosfills,és
el nou president de la Societal Coral Centre i Energia.
Amb motiu del recent nomenament hem cregut oportú teñir una
petita xerrada amb eli.
—Quant temps fa que està en la
Societat Goral Centre i Energia?
—Bé, aviat farà dos anys que canto en la Coral encara que abans ja
hi havia cantai una temporada i ho
vaig haver de deixar per assumptes
personals.
—Quina és la composició de la
nova junta que vostè presideix?
—La Junta que m'enorgulleixo en
presidir és aquesta:
President: Genis Illa i Calls
. Sots-President: Amadeu Bonet
Secretari: Joaquim Vinyes
Sots-Secretari: Lluis Quintana
Caixer: Pascual Ferrer
Vocals: Josep Plasis, Miquel Duran, Laura Casadesús i Paquita Berenguel.
Comptable: Montserrat Mompart
Censors: Maria Berenguer i Rosita Perarnau.
—Quina és la seva opinio de la
tasca desenvolupada per la junta
anterior?
—Cree que va ser una junta que
\a treballar molt intensament, so-

CAN VIDAL PODRIA SER
DEL POBLE
En efecte, l'Ajuntament de La
Roca del Vallès està en negociacions per a adquirir la casa cone-

bretot en aquests darrers anys que
va tenir una sèrie de problèmes
molt forts que va saber resoldre
molt bé i que va portar a terme
molt encertadament. Han fet alguns actes de rellevança en el pöble, com han estât l'estrena del nou
estandard i va aconseguir, després
ded molts anys de treball, que el
nostre local social passés a ser propietat de l'entitat.

nes de cantades fora del pöble.
Llavors tenim una programació
en la quai, pel juny, hem d'anar a
Argentona a fer una cantada en homenatge al mestre Suari.
—Quines son les expectatives o
programa que pensa desenvolupar
en el seu mandat?
—Bé, jo porto una idea molt clara sobre la Coral infantil i juvenil,
ja que segons es veu no es desenvolupa gairebé, sobretot la infantil
que és una de les que menys es tre
balla. LLAVORS LES M E V E S
IDEES SERIEN FORMAR DINS
LA CORAL INFANTIL I JUVENIL,
UN ESBART DANSAIRE I UNA
COBLA DE SARDANES.
que si que és veritat és que
-Quina será la durada del seu aixEl
ò
é
s molt difícil, però malgrat les
mandat?
dificultats ho vull intentar ja que
—En principi será de dos anys crec que en aquest aspecte hi ha
ima gran mancança d'activitats en
els quais espero realitzar-los d'aliò
més bé. com la junta anterior, la el nostre pöble.
quai va ser una junta molt umûa
I pel que respecte a la Coral deis
i que va treballar molt fermament. grans, Túnica cosa que es pot fer
és intentar mantenir-la, i intentar
augmentar
el nombre d'actuacions.
—Quines son les activitats a curt Per acabar
només ens resta deplEç que pensa portar a terme?
sitjar-li a la nova junta de la Socie—En primer Hoc tenim unes tro- tat Coral Centre i Energia un feliç
bades de dotze corals que les hem mandat i molta sort en l'execució
d'efectuar en grups de quatre code les seves idees.
rals en tres pobles diferents, la
Josep Ametller i Josep Illa
quai cosa siiposa unes tres setma-

guda popularment com «can Vidal»
(situada al costat de l'església, davant de l'edifici de l'antic Ajuntament). Cal tanmateix remarcar que
no hi ha res de segur, malgrat ser
grans les expectatives d'èxit en les

Roquerols, 1/3/1985, p. 6 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

esmentades negociacions. Cal que
aqüestes arribessin a bon terme,
sembla ser que el projecte de l'Ajuntament passaria per, aprofitant
que prôximament s'asfaltarà el carrer Església, enderrocar-la i fer-hi
una petita plaça. D'aquesta manera,
dones, lafisonomíadel carrer Església canviaria completament.
En la mateixa linia de millores.
municipals, cal incloure-hi l'asfaltaf
de carrers que començarà a principis de març, segons paraulels del
propi batlle. Recordeu que els carrers que s'asfaltaran son els segiients: c/ Església, c/ Pirineus, c/
del Bosc, c/ Montseny i c/ Pau Casais. De la mateixa manera abans
del proper estiu, i també segons paraules del nostre batlle, s'enllestirà
l'enllumenat públic de La Roca i es
traslladarà definitivament l'abocador de les basures al paratge conegut com «la brolla».
Jaume Fortuny

Març 1 9 8 5

PLENS MUNICIPALS
El dijous 3 1 de gener propassat a
les 2 1 h., tingué Hoc a la Casa de la Vila el
Pie Ordinari força interessant pel nostre
pöble. Apart de 1' aprovació de V Acta
anterior que ho fou per unanimitat, l ' O r dre del Dia feia esment a 1' adjudicació
definitiva de 1' obra anomenada "Construcció de la pavimentació, voraviés i
xarxa deis carrers Pau Casals, Montseny,
Pirineùs, Església i del Boso. El Sr. Secretari llegi tota la documentació referent
al Concurs Subhasta per tal de passar a
r adjudicació de 1' obra esmentada. Manifesté que s ' havien rebut 1 0 ofertes de
diferents empreses de les quals, un cop
estudiades, en foren refussades cinc i que
de les cinc restants s ' escollí la presentada
per r empresa Agustí Masoliver S.A., tota
vegada que amb igualtat de condicions
oferia realitzar 1' obra per una quantitat
inferior a les restants, cap de les quals
baixava deis 3 0 . 0 0 0 . 0 0 0 pessetes, mentre
que r escollida es comprometía a fer-ho
per la quantitat de 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 . de pessetes. A continuació el Sr. Tenes llegí tots
els tràmits legáis duts a terme per 1' adjudicació d' aquesta obra, posant-se tot
seguit a votació, i fou aprovada per unanimitat.
Seguidament es passà al tercer
punt del Pie referent al Planejament i
Pía Parcial de Paratge de "Can B o r r e l l " ;
el Sr. Secretari llegí les normes per les
quals s ' ha de regir aquest Pía Parcial que
ja havia estât aprovat l ' a n y 1 9 8 3 i possat
a coneixement public sense que es presentés cap reclamació per part dels interessats havia estât aprovat per unanimitat
si bé de caire provisional. Posades a votació aqüestes Normes Subsidiàries, foren
aprovades per unanimitat.
En quart Hoc es passà al Contracte amb el Banc de Crédit Locai d ' Espanya, explicant el Sr. Tenes les condicions
en que s ' havia arribat a 1' acord amb el
Banc esmentat, possant de relleu que
s ' havia considérât immillorable donat
que aquest contracte es faria per un termini de 12 anys, que durant el primer només caldria satisfer eis interessos, sense
cap amortització, condicions, explica força intéressants pel municipi. La quantitat d ' a q u e s t contracte és de 1 2 . 3 0 1 . 2 8 4
pes3etes al 12 per cent d ' interés anüal
més una comissió del O' 4 per cent. Posada a votació aquesta moció s ' aprovà
per unanimitat.
A continuació el regidor Sr. Domingo Fernández que havia presentat la
seva dimisió com a Tinent-alcalde de La
Torreta, demaná que no fós tinguda en
compte ja que la retirava, sol-licitant de
seguir en el seu càrrep, petició que fou
acceptada per 1 ' Alcalde i el Consistori en
Pie. Un altre tema ho fou la discussió
d una moció presentada en un Pie anterior pel Sr. Samon, regidor per Vilanova del Valles, sobre la normalització lin-

guistica del català dins 1' Ajuntament,
tant pel qué fa als documents escrits com
als seus funcionaris. Aquí sorgiren algunes discrepàncies per part d ' alguns regidors, especialment els de La Torreta i
Santa Agnès, motivant una petita picabaralla entre els partidaris i els no conformes amb aquesta proposta de normalització del català que posada a votació dona
el résultat de la seva aprovació amb el vot
en contra, però, deis Srs. Domingo i les
abstencions de Cebrià Pont i Sr. Esteve.
E. Sr. Batlle presentà una altra
moció referent al Pia d ' Equipaments
Esportiu a L a Torreta on es tenia el projecte de construir-hi un Pavelló Poliesportiu però que degut a no haver-se présentât tota la documentació necessària
a la Diputació Provincial de Barcelona en
el plaç reglamentari, 1' aportació de
8 . 0 0 0 . 0 0 0 de pessetes que aquesta tenia
previst de fer donació per aquesta obra
es perdria, i proposà al Conssitori de no
refusar-la, emprant aquesta desinteressada
aportació per cobrir la Pista d ' Handbol
del Patronat. Posada a votació aquesta
moció fou aprovada per unanimitat.
El dimecres dia 1 3 d ' enguany tingué Uoc la reunió del Pie Extraordinari a
les 2 1 h., r Ordre del Dia del quai tenia
per objecte, en primer Hoc, 1' aprovació
de r Acta anterior i seguidament es proposà de facultar al Sr. Alcalde per interpossar un recurs de reposició contra 1' acord del Conseil de Ministres de data
2 6 de desembre de 1 9 8 4 .
Oberta la Sessió pel Sr. Batlle
proposant 1' aprovació de 1' acta del Pie
anterior ja esmentat, aquesta votació
tingué d ' èsser ajornada ja que el regidor
Sr. Domingo manifestà que no havia pogut llegir r esmentada acta a causa, manifestà, de q u e la còpia per eli rebuda no
era Ilegible, excusa que no deixà de sorprendre a la resta del Consistori, tota
vegada que les demés que s ' havien tramés eren perfectamént Ilegibles.
Es passà, dones, al segon tema
que com ja he esmentat era de facultar
el Sr. Batlle a interpossar recurs de reposició cofitra el Conseil de Ministres
per r acord del 2 6 / 1 2 / 8 4 . Aquí el Sr.
Pujol llegí textualment aquest acord del
qual degut a la seva llarga extensió ens
limitarem a copiar textualment la part
més intéressant que pot interessar els nostres lectors i que diu: " E s t e Consejo de
Ministros decidió que procede ejecutar
el proyecto de Obras de construcción
del Centro Peninteciario de La R o c a del
Valles (Barcelona), lo que impHcará que
por los Organos urbanísticos competeptes
se proceda a la modificación del Planeamiento Municipal en lo que resulta afectado por la ejecución del p r o y e c t o . " T o t
seguit el Sr. Batlle llegí el text de recusació per no respectar les Normes Subsidiàries i féu una exposició detallada de
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la decisió presa pel Conseil de Ministres,
que, a més de no respectar les lleis de! sòl,
1 per tant calia fer una interposició d Irregularität legal. Liegi també la redacció
d ' aquest document d ' interposició, lectura que durà més d ' u n a hora i que per
tant ens permitim de no detallar rallia
per ratlla donada la seva extensió que ocuparia molt més de dues planes del nostre escrit citant lleis, articles i decrets
que apart la seva complicada comprensió
pels no entesos en lleis fins i tot potser
els ompliria el cap amb dades, números i
dates de tota mena no massa iacils pels
no entesos. Per això direni solamenl que
r Ajuntament, un cop rebuda aquesta notificació es posà a treballar immediatament amb el grup de juristes per tal de
fer-ne un estudi exhaustiu i redactar el
recurs de reposició ja esmentat en el quai
es fa palesa demostració de que 1' acord
del Conseil de Ministres és NUL D E
PLE DRET.
Finalitzada la lectura de tota
aquesta documentació es posà a votació
si es facultava al Sr. Alcalde d'interposar
o no aquest recurs de reposició, votació
que donà el résultat delO vots a favor i
2 que no per part dels regidors Sr. Domingo, de La Torreta, i Cebrià Pont, de Santa Agnès, quedant per tant aprovada ]>er
majoria.
Finalitzada amb aquesta votació
la sessió de 1' Ordre del Dia, el Sr. Pujol
notificà que s ' havia rebut i acceptat la
renuncia com a regidor del Sr. Jordi
Nebot Comas, del G m p d ' Independents
de La Torreta.
Obert el torn de Precs i Pregimtes
sense que, apart d ' algunes que es varen
fer i que res de nou podien aportar,
dones fins i tot algunes eren fora de Hoc,
el Sr. BatHe agraí la presencia dels assistents i donà per finalitzada la sessió
d'aquest Pie.
Potser es podria afegir alguns dels
comentaris que es feien en petits grups un
cop finalitzada el Pie i que Hevat dels negatius per part d ' alguns veins dels nuclis
dels regidors que votaren que no, en ¡)0guerem escoltar d ' altres es])erançats de
què potser, i com a résultat del document
que s ' enviaria a Madrid sobre 1' a 1er de la
presó a La Roca, el Govern de Madrid
hauria d ' escoltar la voluntat del pöble
que està defensant la seva identitat com
a tal. Ara, però, caldrà esperar la res{)osta
del Conseil de Ministres que si com és
de suposar coneixen prou les lleis democràliques que ells mateixos van preserilar.
hauran de recapacitar i actuar segons la
Liei estableix. Som o no som un país democràtic? Caldrà que ens ho deniostrin
i no tant sols amb paraules sino amb fets,
que això i res mes que això és el que demana el pöble de La Roca.

JULI

Març 1985
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Joaquim
Joaquim Planas Llivi de 4 2 anys
d ' edat, casat, amb dos fills i nat a La Roca del Vallès, és, des de fa quatre anys, el
President del B.M. La Roca, del que ens
feu un petit esboç.
- "Actualment, la Junta del B.M.
La Roca està formada per:
Pere Gallemi i Joan Rovira com
a Vicepresidents; Josep Borrell, secretari,
Sebastià Borrell com a secretari. Saturni
Facundo, Joaquim Martori, Joan Planas,
Josep Plasis i Vicens Cunill com a vocals i
un servidor de President.
Sr. Planas
amb

un

si H sembla
tema

ció

concret:

podríem

començar

quina

és la situa-

econòmica

actual?

Bé, la Verität és que tot i eis nostres esforços realitzats, la nostra economia no
éb tan bona com volem, però bé, això
<!ns passa a nosaltres i suposo (jue passa a
cada entitat.

/ ia

Quina?

La Quina, evidentment en quant a public
va èsser un exit, I ' assistència va èsser fantàstica, el fel és (pie ci Patronat Parroquial es va omf)lir de »oni a gom, perà la
Verität és que, en (|uant als beneficis que
nosaltres es[)eràvem [)er tal d ' alleugerar
la ('àrrega di^ls noslres deutes, no van ser
prou |)ositius, es a dir tindria que haver
vingut encara rnés gent gran per tal de que
la <,)uina bagués estât un èxit beneficiari;
db unies beneficis obtinguts, unes 1 7 . 0 0 0
pcssetes, van ser gràcies a 1' ofe.riment
gratuit d ' una casa comercial de La Roca,
però no bem d ' èsser pesimistes, ja que
<í8tem contents de la Quina com a festa, i
per aquest motiu es possible que es repeteixi.
Seguint

amb

el mnteix

en la mida

de buscar

no us vàreu

decidir

tema

economic

soiucions.

per fer pagar

LLENYES
I CARBONS

Per

Planas Llivi

Dones mireu, normalment 1'entrada en la
Pista d ' Handbol de casa nostra es realitza a través deis nostres socis, que naturalment no poden pagar res més, i per fer
pagar a 12 o 13 persones que venen de fora la quantitat fora insuficient per poder
pagar 1' arbitratge de cada diumenge, per
la qual cosa fem uns sorteigs cada partit
per poder pagar-los, i també ajuda els
pocs beneficis que podem tenir al bar.
Fa
deis

tant

sois uns anys

equips

es

feien

els
amb

desplaçaments
autocar.

va

Qué
passar?

Bé al deixar 1' autocar pels nostres desplaçaments, va ser degut a que aquell
any vam decidir equipar a tots els nostres equips, i no pas de qualsevol manera
és a dir, amb uns xandals Adidas que ens
han donat un résultat molt satisfactori.
L ' operació va pujar de 3 5 0 a 4 0 0 . 0 0 0
pessetes i per tal de solventar aqüestes
deutes vam decidir realitzar un plan de
tres anys per pagar-ho (el primer any
1 5 0 . 0 0 0 , el segon la mateixa quantitat i
el tercer cobrir els deutes). Per aixo suprimirem el gasto de 1' autocar que ens

pujava de 1 5 0 a 2 0 0 . 0 0 0 pessetes anuals,
fent els desplaçaments amb cotxes.
A partir de llavors començarem de nou
sense deutes, i yàrem fer una política de
mantenició ajustant al màxim el pressupost. En resum el sorteig setmanal, el bar,
els socis, els anunciants i algún fet extraordinari són ara per ara, les bases de la
nostra economia, que tot i tenint un pressupost força baix no deixa de que acabem
el any amb dèficit.
Passant
parlar
del

a ocupar

un altre

dels planters

B.iVI.

La

Roca,

tema,

que formen
fent-ne

podríem
eh

un

equips
detaUat

resum:

Bé, començant pel Primer equip, els jugadors que composen la plantilla són els
següents:
César Hernández,Xavier Ferré, Ramon
Bagan, Jesús Expósito, Jaume Vinyamata, Juan Caries León, Andres Gómez,
Alejandro Almendro, Demetrio Granados (entrenador-jugador) Jordi Babaté,
Lluís Fortuny, Lluís Cayetano, Teodoro
Gulisteo, Fabian Almendro, Francese Ribas

i
qué

entrada?

FABRICA DE TEIXITS

LLIBRERIA
PAPERERIA

VENDA A L M/^ORI D E T A L L

CASAS

"EL VANO
Dansa - Jazz

Centre de
Gimàstica

S E R V E I A DOMICILI
c/. V E R G E DE MONTSERRAT
TELS. 842 08 2 7 / 8 4 2 01 02
LA ROCA DEL V A L L E S

Fábrica a LA ROCA - Tel. 842 01 35
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C/. DE D A L T , 13
Roser BRACHS-Trini V I C E N S
T E L . 842 00 04
L A ROCA
Clave 60 (Seta Rocasol)
LA ROCA D E L V A L L È S

Març 1985

Ha començat aquest any amb un canvi
d' entrenador, 1' antic entrenador, en Ribell, va decidir deixar-nos. De fet comprenem que el haver estât durant vuit anys
entrenador del nostre equip sense cap mena d ' entusiasme per part dels jugadors,
trobant-se moites vegades, per culpa del
malestat de la pista a 1' hivern, per entrenar, tant sols hi anaven quatre gats a entrenar, tot això l ' h a anat "cremant" mica
a mica, fins que ha arribat 1' hora dels adeus. La veritat és que nosaltres hem estât
molt contents per la gestio que ha fet ell
per el B.M. La Roca, no n ' hem tingut
mai cap queixa, per la qual cosa només
podem dir-li paraules d ' elogi vers la seva
persona. El nou entrenador i jugador a la
vegada Demetrio Granados, ens està
funcionant molt bé, i tant els jugadors
com aquesta Junta estem contents amb
eli.
Actualment 1' equip presenta un planter
molt complert amb jugadors de gran categoria, estem jugant actualment la fase de
promoció d ' ascens a la 2ona. Categoria
Nacional, amb certes aspiracions per poder jugar-la 1 ' any que bé.
Passant ja amb el planter de 1 ' equip juvenil, el composen eis segëunts jugadors :
Juanito, Santiago Roque, Ricard Bertrán,
Miquel Bartolí, José Antonio Cabello,
Julio Arenas, Xavier Sanmartín Merino,
Caries Peña, Jordi Giralt Cunill,Rafael
Gimenez, Xavier Oliveres,Miquel Lopera
Joan Alfons, Jordi Cortés, Josep Fradera,Santiago López , Joan Ferrer, Guillem
Vázquez, Joan Bramona, Josep Borrell
(entrenador) , Joaquím Martori (del-legat)
La veritat és que el planter que forma
aquest equip està format per molts nois
que començant a jufar a Handbol aquest
any, per lo que ara per ara es troba en una
fase de preparació. Encara que els résultats no ens aconpanyin, al principi de
temporada vam creure oportú crear aaquest equip per no trencar la dedicació
que hi estem realitzant tots els anys.
En front als planters dels equips alevins i
benjamí, el composen eis següents jugadors:
ALEVI
Alfredo González, Ismael Campos, Josep
Llusa, Oscar Moroflas , Xavier Puig, JorPujol, Jordi Puig, Joan Enric Ferrés
Caries Pernal, Santiago Estapé, Vicens
Cunill, Rau Sala, Eduard Porteli, Joel
Vives, Albert Bassa, Aleix Animi.

BENJAMI
Orland Mena, Josep Oliva, Antoni
Peña, Adrià Arumi, Abel Rovira, Gregori Cunill, Juame Borrell, Josep Oriol
Gutinell, Oriol Pernal, Jordi Maten,
Jordi Altimira, Pere León, Albert Oliveres, Xavier Valls, Josep Ma. Durán,
Alex Nebot, Guillem Oliva
El fet és que el B.M. La Roca va veure la
possibilitat de que el Club, d ' aquí a uns
anys quedés mancat de jugadors, per aquest motiu vam iniciar una campanya en
busca d'aquests petits jugadors, preparats
des de un bon principi per poder arribar
a jugar en el dia de demà en el primer
equip. Vam trovar uns 40 a 50 jugadors
que ara per ara s ' han covertit en 1'esperanza d ' aquest club. Aquest any després
d ' aconseguir arribar a la fase final del
Campionat de Catalunya, amb la primera possició cada escú, hem aconseguit
els nostres propòsits acuesta temporada.

Roquerols, 1/3/1985, p. 9 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

S' han sentit rumors que es vol fer un
equip ¡'any que be de tercera divisió.
que en sap a! respecta?.
Bé aquest és un tema que encara no licni
tractat amb els meus companys de junta
però us pue dir que uns quants jugadors
del juvenil que creuen que per les seves
facultats no podran jugar amb el primer
equip dones s'ha plantejat penjue aquests
jugadors no caiauin en un période d'estancament juguin T'any que be en aquesta categoria, això sempre i quant no fagin fer
)erdre el respecte al nom del B.M. La
loca.
Deixant per banda e! tema esportiu.
Que n 'opina de ta cobertura de la pista
del Patronat?.
Des de fa ja molt temps, aquesta entital
ha intentât aconseguir l'encobriinent de
la Pista d'Handbol, que veiem conipletament necessària amb el sentit de (|uc sense aquesta, les males condicions cliinatològiques (gelades, pluges, fred, vent, ...)
sobre tot durant 1' hivern la tnanca
d ' entrenaments adéquats f)els nostres
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jugadora. Hem rebut presions d ' alguns jugadora i entrenadora que s ' h i no es cobria
la Pista, es possava en dubte la seva participacio directe amb el Club el proper
any. "Gracies a D é u " vam aconseguir un
contracte mitjançant la Parroquia que és
firmes un contracte de 30 anys mitjançant el Bisbat cedia el terreny a 1 ' Ajuntament, per així poder aconseguir una
subvenció que ara per ara és de pessetes
8.000.000 i el pressupost total de pessetes
17.000.000.

ment tenen eis seus equips es vegi mancat
d ' una pista com cal, és un fet que ens
empobreix molt. En quant a aprofitar
aquesta subvenció de la Generalitat per
construir un pavelló poliesportiu, crec
que és una opinió gens descabellada, que
s ' hauria de plantejar i portar a terme a
llarg pla9, però de veritat el que li interessa com a més importància a l ' h a n d b o l de
La Roca és tan sois el cobriment de la
pista.

Aquests 8 milions anàven a parar per tal
de construir un poliesportiu a La Torreta,
però que aquesta era una obra a llarg
plaç, i es va decidir en Pie que aniñen
destinats a la coberta de la Pista del Patronat. Per això nosaltres ens agradaría
veure la pista coberta el mes aviat possible.

JOSEP MARIA MOMFORT ( MOSSEN
DE LA ROCA)

De totes formes. Creu que es podría
aprofitar !' avinantesa per crear-hi un
poliesportiu?
Bé, de tot això, ja se' n havia parlat,
però el que jo, personalment crec i la
Junta del ß.M. La Roca és ara per ara el
mes important és cobrir la pista, encara
que no deixa de ser una mala idea. Perqué el pöble de La Roca el necessita, és
una construcció a llarg-plaç, però no deixen de ser paraules, per la qual cosa
creiem que ara per ara preferim la coberta
de la pista per les raons abans esmentades.
Fent esment a aquest trascendental tema la revista ROQUEROLS ha cregut
oportú saber que opinava al respecte dlferents personalitats del nostre municipi.
A M O N I O PUJOL (EX-JUGADOR DEL
B.M. LA ROCA)
"personalment, crec que cobrir
la pista de Balonmano és una obra completament necessària tant pels equips del
Club que sofreixen les inclemències del
temps en el seu ritme d ' entreno, com
per al pöble, dones el fet de que un poblé
com aquest, amb la categoria que actual-

CARNISSERI A-POLLERIA
CANSALADERIA

JOAN
PRADERA

" J o crec que és molt positiu el
fet de cobrir la pista de balonmano, crec
també que el poblé es veuria enriquit
dones aixo significaria poder-hi fer apart
del esport de 1' handbol, altres actes de
tipus cultural, cal tenir en compte que el
nostre poblé no té actualment cap lloc
public on les inclemències del temps puguin solventar cap altre espectacle. Tanmateix penso que construir un pavelló
dintre la mateixa zona del Patronat és
gairebé impossible dones no hi ha prou
espai.

truir un adequat poliesportiu que constes
de pavelló poliesportiu, camp de fútbol,
piscines, pistes de tennis, aparcaments,...
com ja tenen altres pobles de la comarca,
ja que després els més beneficiats serem
tots els roquerols.

PERE GALINDO(CONSELLER D ' ESPORTS DE L ' A J U N T A M E N T )
"Després de veure que s ' estava
perdent el plaç que la Generalitat ens donava per a construir un poliesportiu a
La Torreta i veient que aquest no es podia construir encara, vam decidir, en un
pie, que aquesta subvenció aniria destinada al cobriment de la Pista d ' Handbol,
que creiem molt necessari. A partir d ' ira
només ens cal esperar la subvenció d;; la
Generalitat, el març pròxim i realitîar
una subha§ta entre varis constructors per
veure quin d ' ells ens ho pot fer a més
baix preu, per lo que és possible que el
pressupost previst en 17 milions baixi
uns esgraons. Després només caldrà afegir els dinera necessaris per cobrir el pressupost i iniciar les obres que espercm pugui estar feta aquest proper any.

ESTEVE DELMAS (ANTIC PRESIDENT
DEL B.M. LA ROCA)
"Mireu jo penso que el B.M. La
Roca al nostre pöble necessita d ' una
pista coberta. Quant jo era president jo i
els meus Companys de junta directiva ho
vam proposar i el pressupost ascendia
sobre el milió i mig de pessetes i tant
sois faltava la concessió de 1 ' Ajuntamént,
la qual ens la va denegar. Ara es torna a
tractar el tema del cobriment de la pista,
però ara el pressupost aseen a 17 milions,
i encara que la meitat estigui pagada per
la Generalitat, no deixa de ser una suma
prou important per a aconseguir algo mal
fet. J o penso que 1' Ajuntamént hauria
d ' adquirir uns terrenys i poder-hi cons-

VIDEO
CLUB
LA ROCA
VENDA I LLOGUER
DE PEL-LÍCULES

Amb les declaracions d ' aqüestes
personalitats donem per acabada 1 ' entrevista amb el President del B.M. La Roca i
h desitgem que els seus propòsits puguin
estar al seu abast.
J a u m e Fortuny i Roca i
Caries Ventura Peramau

GARATGE I TALLER
DE REPARACIONS

RAMON
TUXANS

PERRUQUERIA

« * «
SERVEI OFICIAL

TALBQT
Carrer Espronceda
Telé fon 842 07 15
LA ROCA DEL
VALLES

Carrer Catalunya, 79
Telèfon 842 02 50
LA ROCA DEL VALLÉS
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Clavé, 8 - Teléf. 842 02 18
LA ROCA DEL VALLÉS

Carrer de Dait, 38
LA ROCA DEL VALLÈS
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^ - ^ f o ^ ' ^ c ^ - Breus connotacions sobre
U A I R E Q U E TOTS RESPIREM(2
Vistos els enemies de 1 ' home en 1 'aspeóte de la contaminació de l'aire, veiem
ara eis aliats que té en la sevà Iluita contra
ella., El primer gran aliat, és la mateixa natura, les plantes en la seva funció clorofíllica i per un fenòmen de fotosintesi ajudat per la Hum del sol, transforma 1 anhídric carbonic que hi ha en l'atmosfera en
exigen, disminuint per tant la concentració d'aquest. Això fa que l ' h o m e que viu
en un medi rural té una renovació d ' o x i gen molt superior al que viu en zones urbanitzades. Per altra banda, amb altes
concentracions d'oxigen es produeix una
oxidació dels gasos de 1'ambient disminuint la seva toxicitat. Les particules de
carboni existents en l'aire, també reaccionen amb r oxigen. Altres particules de
metalls, sofreixen la funció de fotosíntesis, transformant-se en substancies mes
fàciment absorvibles per la terra.
Un altre agent important en la Iluita
contra la polució és l'aire; forts vents en
zones planes netegen 1'ambient de substancies nocives i renoven l'aire, normalment procèdent de zones més sanes d'altes muntanyes, es creen corren ts d aire
que arrosseguen les impureses cap a parts
superiors de l'atmosfera. Finalment molt
important per la Iluita contra la contaminació és la conciensciació de les persones,
d'aliò tan greu que pot ser el problema de
l'estudi profund del Hoc on es van a instal-lar zones urbanitzades o industrials,
que considérant la forma del terreny, la
direcció dels vents, la pluviometria, ens
poden indicar la seva idoneitat.
Quina és la situació del nostre pöble en
l'aspecte de contaminació? La R o c a es
troba en una comarca agricola en la que
lentament s ' ha anat desplaçant l'agricultura per la indùstria, augmentant amb
això eis limit de contaminació, dins d 'una
regió altament industrialitzada.
Una nota important és 1 'elevada relació
d'hectàrees de hoscos per habitant, la
qual cosa fa que la renovació i purificació
de l'aire sigui molt ràpida i elevada en
comparació amb altres zones circumdants

Magatzem;
Carrer Pirinaj, 34
Tel. 842 09 3 8 / ,
LA ROCA

Jli

Martoreii
MATERIALS PER
LA CONSTRUCCIÓ

en que aquesta relació és molt més baixa
i es troben agreujades per la instal-lació
de industries en llur c o n t o m . Per a fer-nos
una idea de referéncia de l'afecte produit
per una superpoblació com la quantitat
per una superpoblació com la de Barcelona, i la instal-lació en aquesta o al seu cinturò de gran quantitat de industries, citarem una sèrie de factors que han sigut estudiats relacionant-la amb una zona rural
com la de La R o c a .

rals de tota mena exigeix una sensibilital
davant els efectes que produira a llarg terme, uns consciéncia del carácter no econòmic, de molts dels factors ecologies que
es consideren importants per a una bona
"qualitat de vida" i finalment, una coordinació eficaç entre els estaments que han
de decidir les accions de diferent caire
que tenen impacte damunt el medi ambient o équilibrât naturals.
JORDlBERTRAN

Contaminants:
Cnmparafiiá
Particules i nuclis
de condensació 10 vegades més
Barreges de gasos
2 0 vegades més
Comparar,ió
10 o/o més
10 o/o més
3 0 o/o més

Nf,villosi tat
Núvols
Bromes d hivern
Bromes d ' estiu

10 o/o més

Precipitacions
Radiar,ió snlar
Ultraviolada (hivern)
Ultraviolada (estiu)

Cnmparariñ
3 0 o/o més
5 o/o menys

Radiarió snlar
Ultraviolada (hivern)
Ultraviolada (estiu)
Insolació

Comparació
3 0 o/o menys
5 o/o menys
10 o/o menys

Tnrriparacin
yplnritat del vp.nt
Mitjana anual
2 0 o/o a 3 0 o/o menys
Ràfegues máximes 2 0 o/o a 3 0 o/o menys
10 o/o a 2 0 o/o menys
Aquesta informació ens fa pensar que
en la Iluita que es manté en l'actualitat
per a mantenir l'ecosistema, la vida en
zones rurals i zones riques en vegetació
és molt recomenable per tal de mantenir
una salut fisica i animica forta, i qui té la
sort de viure en aquests llocs ha d ' intentar mantenir-la i procurar que la situació
es deteriori el menys possible.
Una gestió coherent dels recursos natu-

A. S.V A.T
ASVAT- Deleqació-: L A ROCA
JOSEP T O R R E L L A S , c/. de
Dait, 20-Teléf. 842 09 02

PROGRAMAD

EXCURSIONS

Mes de març: Gran Excursió al Montseny
i a Villaleons al preu de 1 3 5 0 ptes.

Mes d ' abril: Visita a Castellar de Nug;
Fonts del Llobregat. Del dia 15 al
3 0 gran viatge a Santander, recorregut pels Picos d ' Europa, la Fira
del Bestiar de Torrelavega i ¡)artit
final de la Lliga 8 4 - 8 5 de Fútbol
en els Camp de El Sardinero que
enfrontaran els Racing de Santander i el F.C. Barcelona.

Merceria
CAN
Miquel Pujadas BLANC
s E RV EI

RENAULT

CARRER TENOR VIÑAS, s/n.
TELEFON 842 08 04
LA ROCA DEL V A L L È S
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Anselm Clavé, 41
LA ROCA
Tel. 842 07 39
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NAIXEMENTS:

Porta empemta, sí senyor, forta,
a les instal-lacions esportivas del
poblé. Eis cobreixen la pista de
NURIA PUJOL REVERTER 28 enero 1985
handbol. Ara que ja no hi plourà,
bàsquet, «futbolito»,... de tot, de
Al publicar aquestas bones noves, feücitem
tot s'hi podrà fer. Fins i tot alguna
festa municipal. I més ara que ascordialment a llurs pares i familiars, desiijant
faltaran el carrer de l'església,... i
per ais nou nats una vida plena i venturosa.
d'altres.
I ben aviat, més millores al camp
DEFUNCION^de fútbol... i a veure si en fem un
ben a prop del pöble.
I és que l'esport de La Roca puMANUELA MARTIN ACEDO 3 febrero 1985
ja. I també hauran de pujar, però
les escales, eis de la junta del Club
A llurs famiUars el nostre més sentit condol en
Petanca La Roca per anar al seu
aquesta hora gris, i rebin el més sincer pésam.
neu local. Pels «Petanqueros» nou
local a l'Ajuntament veli.
I amb tot això, morros amb eis
de la Torreta i Sta. Agnès. Però no
REVISTA ROQUEROLS
C A R R E R DE D A L I 23-LA ROCA
pas per això de posar teulada a la
pista de handbol, no, que ve de més
la cosa. Oi que ja sabeu
Desit/o suscriure 'm a la Revista mensual ROQUEROLSenrera
amb
d'
o
n?
D
ones no cai pas que ho diuna i^uota anual de 500 ptes.
guem. Total, que eis de Sta. Agnès
se'ns volen «segregar»...
Nom.
Adreça .
Pobiació

Tel

PLAT «IBERFRIT» PER
QUATRE PERSONES
Fem 8 torrades de pa «Iberfrit»,
s'estenen en una piata; s'hi passa
mantega i a sobre una capa de pernii dolç amb la mateixa mesura.
Aleshores, posem a sobre 8 torrades
DOMICILIACIÓ BANCÀRIA:
fompiiu-ho només en el cas que desitgeu pagar
méper
s debanc
pa «iberfrit»
o caixaj
correlatives a
les anteriors.
Poden carregar els rebuts corresponents al meuEsCompte-LUbreta
fa una veixemel. S'agafen 500
número
del banc/caixa
grams de xampinyons tallats ben
petits i saltejats amb una mica de
a nom de
mantega, es tiren a la veixemel, es
A de
del 198. . .
remenen força i es coHoquen daSignatura:
munt la plata. Seguidament i posem formatge reliât i es posa a gratinar la plata.
I BON PROFIT TINGUEU!!
Signatura

Pagament: En mà. | |
Per Banc o Caixa
(Marcar / elecció amb una creu.)

Alimentació
R

^

J. BARTRES

AI6UA
LA ROCA
POTASI LITAT
N A T U R A L

MARCA REGISTRADA
Manantial Viñamata
CARRER ESPRONCEDA, 52
LA ROCA DEL VALLÈS

LA ROCA DEL VALLES
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JOOS
i JOGUINES

ES VEND
UN PIS

MARieÙ

Tel. 842 07 98
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Va ser Carnes tolte s
CARNESTOLTES A L ' E S C O L A P I L A R
MESTRES
Igualment c o m totes les altres
fastes populars, també a 1' escola pública
"Pilar Mestres". cel-lebrem la festa de
CARNESTOLTES.
La preparació comença j a unes
setmanes abans, dones es tracta de
confeccionar t o t el material que ei;is farà
falta per ambientar la festa: des dels
"cap-grossos" i les difresses que portaran
els nens, fins al n i n o t del Carnestoltes,
aixi com redactar el pregó que Ilegirà
aquest, inventarse una cançô representativa per a cada curs, etcétera.
T o t això porta m o l t a feina, i u n
cert enrenou a 1 ' escola, però pensem que
és la manera més eficaç de que els alumnes " v i s q u i n " la celebració.
Les festes van començar dimecres
a la tarda amb 1' arribada del rei Carnestoltes damunt u n carro a q u i tots plegats
vam acompanyar a 1' A j u n t a m e n t , on va
quedar instal-Iat al baleó principal presidint la gresca d ' aquests dies. Allá els
alumnes de vuité van llegir el pregó que
havien preparat, criticant amb gràcia les
incidéncies de 1' escola, dels mestres i
del pöble en general. Cal destacar que el
batlle ens va donar la benvinguda en n o m
de 1 ' Ajuntament.
L ' endemà, Dijous Gras, com ja ve
essent tradicional, vam anar d ' excursió
per menjar la t r a i t a amb butifarra. Els de
Cicle Mitjà i els de segona etapa van ser
fora t o t el dia, i els més petits van sortir a
la tarda a fer u n berenar.

CARNESTOLTES A L A ESCOLA S A N T
TORDI
El divendres dia 15 de febrer,
tots els nens del parvulari, 1er, 2on, 3er,
4art, 5é, d ' EGB de 1' .escola Sant Jordi;
es reuniren amb els seus respectius professors, en el pati de 1' escola.
A l cap d ' uns cinc minuts plens
de soroll, ja que els nens feien soroll amb
tota mena de coses, des de fer-ho amb
dues pedres, fins amb una trompeta; sortiren en cua, per ordre des deis més petits,
parvulari, fins els més grans 5é.
La llarga i gran cua va sortir per
la porta de darrera del pati que dona al
carrer anomenat Les Rambles, i es d i r i g í ,
a la gran extensió de terra que hi ha a la
part de davant de 1' escola, on es trobava
el senyor "Carnestoltes", estimât amie
dels nens petits. El senyor "Carnestoltes"
era un ninot que duia uns pantalons de
pana, mitjons vermeils, sabates, la seva
corona i una llarga capa.

El plat f o r t de la festa fou divendres. A l m a t i , tots disfressats, mestres i
alumnes, vàrem fer una cercavila pel
pöble. Cada classe havia escollit un tema
per a la seva disfressa, de "Sol i L l u n a " ,
de flors, etcétera. Tots aixö ho havíem
confeccionat i m u n t a t a 1' escola. Va ser
m o l t vistós encara que al final ja anavem
una mica desguarnits, ja que el recorregut
va ser força llarg, i a cadascuna de les
moites parades que vàrem efectuar bàllavem i cantàvem. La parada a l ' A j u n t a ment va ser la més sonada j a que el Sr.
Batlle va obsequiar tots els nens amb una
pluja de caramels.

A la tarda va continuar la festa a
rescola, aquest cop amb la col-iaboració
de molts pares que també es van disfressar. Es va fer ball i xerinola al gininás, i
abans es va fer 1' entrega de preniis que
un jurat secret havia otorgat a la milior
comparsa de cada cicle, a la niiilor disfressa cremada del ninot, el Rei Carnestoltes,
al niig del pati.

Llavors tots els nens vàrem fer
soroll, u n soroll m o l t f o r t , llavors u n grup
de nens de 5è. i u n professor, s'endogueren en "Carnestoltes" cap al vestíbol de
I ' escola, on tots els nens anaren a veure ' 1
més a prop.

obra de teatre titulada "Les dives" passant pel j u d i c i de carnestoltes, ballet,
una tocada de guitarres, un telcnotícies
i u n concurs de disfresses tnoll mal
agrait per una part del public (jue féu
que es convertís en una desfilada do disfresses comiìrades, quan es pretenia qu(^
aqüestes fossin fetes a casa i una mica
més originals. V a assistir-hi una gran
quantitat de quilxalla, més de cent-trenta, que s ' ho van passar d ' allò més bé.

El dimarts dia 19 de febrer, els
nens de la I r a . etapa: 1er., 2on., 3er.,
4art., 5è. i parvulari; es quedaren a celebrar el "Carnestoltes" en el vestíbol de
r escola; i els de 2ona. etapa: 6é., 7è.,
8è.,; marxaren d ' excursió durant t o t el
dia, per tornar abans de les 5 de la tarda,
per acomiadar-se, amb tota 1 ' escola,
professors i alumnes, del "Carnestoltes",
cremant-lo.
Marc Mena Tome

En fi, una festa niolt alegre i divertida, com pertoca; i una mica cansats
a esperar la de I ' any que ve.
RLS PROFESSORS

T o t va anar força bé, |)('rò en arribar al repartimcnl de prcniis hi va haver
una part del public que va criticar la dccissió del jurat. Esperem (jue I ' any que
ve aquests que no els va semblar bé, la
decissió del nostre j u r a t que queden convidats a fer un jurat qüe ells creguin niés
just.

FESTIVAL CARNAVAL
Diumenge 17 de febrer a les 5 de
la tarda es celebrà la festa de carnestoltes al Patronat Parroquial. Van haver-hi
actuacions de tota mena, des d ' una
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Després diuen que en aquest j)oble no es fan coses ...
Xavi Huertas
Dani Vilaseca
.lordi Señé

HANDBOL

CAMPIONAT DE DOMINO

RESULTATS DE FUTBOL

DERBI COMARCAL D ' HANDBOL

Jomada del 9 i 10 de febrer del 1985

B.M. LA ROCA - B.M. CARDEDEU18-17

MINLBENJAMINS
C.F. Cànoves - P.B.B. LA ROCA
C.F. LA ROCA (no va jugar)

B.M. LA ROCA— Jordi Villa, César, Ramon, Demetrio, Ribas, Vinyamata, Sabates, Cayetano, Fabian, Ferré, Joan Carles i Lluís Fortuny.
B.M. CARDEDEU.- Vives, Vila, Safont,
Fort, Ortega, Vicario, Rojas, Vicente,Vilanova, Oliveres.
Arbitres.- Cámara i Codina. Falta de decissió en els moments claus del partit.
Van perjudicar ambdós equips.
Emocionant partit, el derby que
enfrontaren el B.M. La Roca i el B.M.
Cardedeu. Tots dos equips, Iluiten per la
fase d ' ascens a la 2ons. Nacional per la
(|ual cosa comporta victoria en els partits
de casa.
Els nervis, la emoció i al gran
ambient que omplia el camp de gom a
goni va fer que el partit acabes tant
just.
Va haver moments de domini
per les dues parts, però en última reacció
do La Roca, potenciant la defensa i un
fontraatac mortífer, feu que el résultat
s ' inclinés cap ais jugadors locals.
Joan Bramona

EL CLUB PET ANC A LA ROCA INICIA
LES SEVES ACTIVITATS.

Jornada 20

^^^

•

•

^^

Parelles
Anton - Torta
Miró - Bufi
Guijo - Trujillo
Martin - Guai
M. Planas - López
Gómez - Escuela
Benitez - Pujol
C. Ventura - Q. Planas
Planas - Salvat
Vila - Vila
Berenguer - Busca
J . Santafé - Caballero
Espin - Mompart
J . Liria - Querpache
R. Santafé - Duran
Campins - Mulero
Ribo - Iturri
E. Martín - J. Planas
Delmas - Codinach
Jané - Bartres
Lazo - Lorido

A principi.'! del mes de febrer
ban començat Ics activitats compétitives
del C.P. La Roca club que I'any passat va
pujar dc categoria i que enguany malauradament no ha començat el Campionat de
la Coi)a President amb no gaire bon peu,
cmcare que té un equip atnb forces aspiracions per mantindres a la Categoria.

seguents:
20
27
3
10
16

Els primers résultats ban estât els

gener: Montornés - La Roca
gener: Granollers - La Roca
febrer: La Roca - Altabeu
febrer: Sta. Perpètua - La Roca
febrer: La Roca - Mollet

16-0
16-0
7-9
124.
9-7

Pare Esports
CATALUNYA, 4
T E L È F O N 842 00 52
LA ROCA DEL VALLÈS

Carles Ventura
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Punts
28
28
28
27'5
26'5
22'5
22'5
22
21
20'5
20
20
19'5
18'5
18
17
17
16'5
14
13'5
irs

1 -4

BENJAMINS
E.E.Llor-P.B.B.LAROCA
Fontverda - C.F. LA ROCA
B.C. Noguera - LA TORRETA

5-3
1 -1
7-0

ALEVINS
C.F. LA ROCA - P. Plegamans
Miquelenc - P.B.B. LA ROCA
C.F. LA TORRETA - Cardedeu

5 -0
1 -2
1-0

INFANTILS
C.F. LA TORRETA - Cànoves
Montmeló - C.F. LA ROCA
P.B.B. LA ROCA - Parets

5 -2
9 -0
5 -0

JUVENILS
P.B.B. LA ROCA - Bigues
C.F. LA ROCA - Bellavista

4 -2
3 -3

AFECCIONATS
Caldes Malavella - C.F. LA ROCA

1 -1

3ra. REGIONAL
At. del VaUès - C.F. LA TORRETA

1 -0

Jornada del 16 i 17 de febrer del 1985
MINI-BENJAMINS
E.C. Granollers - C.F. LA ROCA
7 -3
P.B.B. Monteada - P.B.B. LA ROCAO - 1 0
BENJAMINS
Manigua Biava - P.B.B. LA ROCA
1 -4
C.F. LA ROCA - Miquelenc
9 -0
C.F. LA TORRETA - Sant Fost
0 -2
ALEVINS
P. Plegamans - P.B.B. LA ROCA
C.F. LA ROCA - Montornés
At. del Valles-C.F. LA TORRETA

1 -7
3 -1
0-2

INFANTILS
Granollers A - C.F. LA TORRETA
Sant Fost - P.B.B LA ROCA
C.F. LA ROCA - Montmeló

5 -0
2 -1
0 -3

JUVENIL
Palautordera - P.B.B. LA ROCA
EIC.F. LA ROCA no va jugar

2 -2

AFECCIONATS
Congost - C.F. LA ROCA

1-0

3ra. REGIONAL
Caldes
Malavella - C.F. LA TORRETAapl.

l'aj;. 13
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FUTBOL

Cánoves
Casconobel

CLASSI FICACIOIMS

TERCERA REGIONAL
19 17
Caldes
20 15
Olimpie G.
20 12
Franqueses
20 10
Inacsa20 10
Palou
20
9
S. Perpètua
Vilamajor
20
9
20 10
Bellavista
19
7
Polinyà
20
9
LIiçad'A.
19
8
At Vallès
Palautordera
20
6
19
5
Corrò d ' A.
20
4
L'AmetlIa
Alttierienc
20
3
Sentiti enat
20
1
L A T O R R E T A 18
2
20
Gramics
1

-G. V i l i
1 1 57 1735 +17
3 2 7935 33 t i 3
5 3 50 28 29 f 9
5 5 33 23 25
4 6 59 39 24
5 6 51 44 23 +1
5 6 41 35 23 43
3 7 44 44 23 +38 4 4127 22 +2
2 9403120
4 7 36 28 20
7 7 3547 19 •1
2 1233 43 12 -6
3 13 4258 11 -9
5 12 3063 11 -9
8 112241 10 -10
511 27 49 9
•9
3 1 6 1 9 8 5 5 -15

AFECCIONATS-G
17
Sant Feliu
16
Vilanova
17
Gualba
16
Pirates
16
Montornés
18
Agrupado
Canovellen.
17
Miquelenc
15
17
Congost
17
Caldes
LA ROCA
17
Satèl-lit
15
New Poi
17

0
0
4
2
5
2
3
1
4
3
3
5
2

.X.
16
12
10
10
8
9
8
7
5
5
5
3
4

1 67 16 32
4 53 22 24
3 46 28 24
4 56 31 22
3 34 22 21
7 49 40 20
6 42 33 19
7 34 27 15
8 27 47 14
935 34 13
9 2 7 3 5 13
721 31 11
11 24 61 10

+16
+8
+6
+6
fS
+3
-1
-2
-5
-5
-3
-6

17
16

3 2 12 34 54 8 -12
1 0 15 2087 2 -14

J U V E N I L S 3ra,, D I V I S I O G. X V
Inacsa
17 14 1 2 62 1729
Canovelles
18 12 5 1 53 1929
Bigues
18 10 5 3 64 26 25
At. Vallès
17
9 4 4 49 35 22
P . B L A N C B.
17 10 1 6 62 39 21
Franqueses
18
8 4 6 58 40 20
Bellavista
17
9 2 6 4 1 4320
Palou
18
7 5 6 3 7 3 3 19
Montmeló
17
8 3 6 454719
Cànoves
17
5 4 8 44 53 14
Palautordera
18
5 4 936 51 14
LA ROCA
16
5 3 8 3935 13
Montornés
16
5 3 8 34 44 13
Vilanova
18
3 1 1431 61 7
L. Faldes
18
1 4 13 23 78 6
Marto rell
16
2 1 13 1978 5

+11
+11
+5
+4
+5
+2
+4
+3
+3
-4
-4
-1
-3
-11
-14
-11

I N F A N T I L 2ona. D I V I S I O G. I X
L A T O R R E T A 14 12 2 0 85 22 26 + 14
Granollers
15 10 2 3 59 1822 +4
At. Vallès
15 10 1 4 5 7 3 7 2 1 +7
Franqueses
15
9 2 4 8 1 2020 +4
Olimpie G.
15 10 0 5 59 4120 +4
Canovelles
7 4 4 39 19 18 +4
15
Palautordera
15
5 2 7 3938 12 -2
Sant Celoni
13
4 0 9 37 54 8 -4
Vilamajor
14
3 1 103971 7 -5
Cánoves
14
1 0 1 3 1 5 9 1 2 -14
L'AmetlIa
14
1 0 1 3 9 99 2 -12
I N F A N T I L 2ona. D I V I S I O G. X
Montmeló

15

12 3 0 64 1727 +11

Montornés
P . B L A N C B.
Sant Fost
L'AmetlIa
LIiçà V .
LIiçà Am.
Marto rell
Miquelenc
Vilanova
LA ROCA
Parets

15
15
15
15
15
15
15
15
16
15
16

ALEVINS
2ona.
Granollers
16
LIoc Bell
16
Cardedeu
16
Olimpie G.
16
L A T O R R E T A 15
Canovelles
15
At. Vallès
16
Palautordera
16
LIerona
14
L. Faldes
15
Franqueses
16
L'AmetlIa
15
ALEVINS
2ona.
Montornés
15
Palou
16
LIiçà Am.
15
Montmelô
15
Martorelles
16
Parets
16
P. B L A N C B.
16
L A ROCA
15
Vilanova
14
Palau Plega^
15
LIiçà Aval!
15
Miquelenc
16

CULTURA

11
10
8
7
6
5
5
3
2
2
1

14
13
10
8
8
5
6
4
5
3
1
1

4
1
4
2
4
4
3
3
4
3
3

0 5 0 1 6 2 6 + 10
4 46 26 21 +7
3 38 1520 +4
6 55 39 16 +2
5 3227 16 +2
6 34 45 14
731 31 13 -1
9 34 57 9 -7
10 24 50 8 -10
11 26 68 7 -9
12 1757 5 -9

DIVISIO
G.VII
1 1 53 11 29 • 13
2 1 62 15 28 410
3 3 40 23 23 f9
3 541 28 19 f 1
1 6 25 30 17 +3
5 5 42 29 15 +1
2 8 32 34 14 -4
3 9 27 33 1 1 -5
1 8 20 28 11 -3
3 9 24 49 9 -5
510 19 43 7 -7
1 13 11 73 3 -13

DIVISIO
G.
12 1 247 1325
9 5 23520 23
9 3 334 1521
9 3 3 25 1421
8 4 4 33 23 20
8 3 5 31 26 19
7 3 6 3320 17
7 1 7 34 25 15
6 3 5272015
2 0 13 28 56 4
1 2 12 1337 4
0 0 16 11 82 0

Amateurs de la Poesia
Diuen que l'excepcìó confirma la
regla. Nosaltres, fent excepció, pu6\
bliquen! aquesta bella poesia de
Mercedes Falguera Rios...
LA CAMPANA
La campana va tocando,
repica que va repicando;
no dejes nunca de tocar
porque al mundo has de alegrar.
Con su música celestial
va alegrando este lugar
y. poco a poco
a todos nos va a contentar.

Cuando se acerca la muerte
va tocando tristemente,
ya que es la despedida
de una persona querida.
Cuando esfiestamayor
toca con más alegría
ya que es lafiestadel pueblo
y dura sólo unos días.
Pasaban los años ya;
la campana seguía tocando,
aunque débilmente,
ya que la vida se le iba acabando.
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VIII
+11
+5
+3
+7
+4
+3
+3
-1
+3
-12
-12
-14

Quería seguir cantando
y a la gente alegrar,
pero las fuerzas
no la dejaban continuar.
Ella muda se quedó
y la gente se extrañó
ya que la querían
con todo su corazón.
La campana, triste
y sin poderlo evitar,
un día dejó de sonar.
Mercedes Falguera Ríos
13 anys
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VINS-OLIS-CERVESES-REFRESCS

BODEfiA LA ROCA

.DELIilÀ^

EXCEL-LENTS VINS DEL PENE DES
PRIOR AT- GAND ESA
O LIS PURS

FABRICA DE TUBS METAL-LICS
EXPORTADOR N o 038944489

Tub soldat ¡ calibrat de precisió en petits diàmetres

Cerveses CRUZ

D'OLIVA

CAMPO

i

HENINGER

Servei especial a Bars i Restaurants
Es serveiX a domicili
Tenor Viñas, 18 - Tel. 842 09 26

LA ROCA DEL VALLES

C/. ESGLESIA, 23 - TEL. 842 01 39 - LA ROCA

Pólipa de despeses
de defensa jurídica

Delegactán Comarcal:
PERE MIRÓ PUJADAS
Carrer Qavé, 18
Tel. 8 4 2 0 0 1 4
LA ROCA del VALLÈS

Oficines Centrals:
Via Laietana/20 átic
Tels. 315 23 12 - 51
315 24 1 2 - 5 1
BARCELONA - 3

ADVOCATS - PROCURADORS - NOTARIS
PERITS - FIANCES JUDIO ALS, ETC.ETC.
ALCANQ:
Reclamació, Defensa, Transeünts i
Passatgers^Magistratura del Treball, etc.

MOnJALITAT DASSEGURANCES
GENERALS

Assegurances d'AutomóbiIs,
dlncendis, de Vidres,
de Robatoris, ResponsabUitat
Civil i ResponsabUitat General,
d'Accidents individuals, etc.
Assegurances Agràries combinades

AGENT COMARCAL:

JOSEP GIRBAU FÁBREOAS
C/. CATALUNYA,12
LA ROCA - Tel. 842 07 18

\

GRUP

ASSESORIA

u

JURÍDICA, LABORAL,
CONTABLE, FISCAL

v

Maresma
de Bordados

/

LA ROCA DEL V A L L É S
Teléfono 842 03 02

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

¿stàtica i TS^Ítasa
L¡ ofereix tots els tractaments necessaris
per a la conservació del seu fi'sic i la seva silueta:
Neteia de cutis • Tractament antisrrugues - Enfortiment
de papada / coU - uepUació a ¡a cera - DepUació eléctrica
Massa tqes corporals - Serveis de sauna Finlandesa
Banyera hidromassatge (SPA)
especial pei a I 'enfortiment de qualsevolpart del seu eos
i molt apropiada activado circulatoria i sistema nervios.
Solarium

CONTRACTISTA
D'OBRES

RESTAURANT
SNACK- BAR
BANQUETS , COMUNIONS,
NOCES BATEIGS, VARIS

UUA

Hores a convenir - Tel. ¿42 03 74
C/. CERVANTES,s/n.- LA ROCA DEL VALLES
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MARTÍ
ROVI RA

Teléfon 842 07 60
LA

ROCA

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

