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PER M A R C M E N A T O M É

PRACTICANT DE LA ROCA
Càndido Martínez Carayol.
Carrer Anselm Clavé, 87.
Horari: Laborables, matí 12' 30
a 13'30¡tarda, 7 a 8 .
Dissabte, 10 a 1Q'15.
FARMÀCIA LA ROCA
M.Concepció Rovirosa i Olivé. Carrer
Ntra.Sra.Montserrat, 61 T e l . 8 4 2 07 4 2
Horari: , Laborables, mati', 9,30 a 1.30
i tarda, de 5 a 9. Festius, de 10 a 1.

TORNS METGES LA ROCA:
Dr.Vicenç Pérez Valera. T e l . 8 4 2 0 9 18
Carrer Orrius, 6
Dr. Joan Roma Arriete. T e l . 8 4 2 0 0 9 2
Carrer Verge del Rosari, 36

Dia 4 de maig
Dia 11 de maig
Dia 18 de maig
Dia 25 de maig

Dr. Pérez
Dr. Roma
Dr. Pérez
Dr. Roma

F E D ERRATES N. 7 Any II
Pàgina 3: La carta al director que
hi ha en aquesta pàgina no està
titulada. Es seu autor és Mn.
Josep Ma! Momfort.

LA REVISTA ROQUEROLS ES COMPLAU EN PODER OFERIR
AOUEST MES ALS SEUS LECTORS UNA REVISTA DE 20 PAGINES. DEGUT A LA QUANTITÄT DE COL.LABORACIONS
QUE ENS HAN ARRIBAT. ESPEREM PODER FER-HO SOVINT.
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suport del Departainent de Cultura de, l ' E x c m . Ajuntament de U Roca

ROQUEROLS; només així el nostre pöble anirà
endavant.
ONADA DE MI LLORES MUNICIPALS
Ja des del mes passai el nostre municipi és objecte d ' importants miliores municipals. L ' asfaltat
de carrers iniciat el darrer mes i I' aprovació del
cobriment de la pista d'hàndbol aprovada el mes de
març se sumen a les miliores aprovades aquest mes
d' abril en tres plens municipals: un d ' ordinari i
dos d ' extraordinaris. A i x í , 1' arranjament de les
voreres de la carretera Granoliers-Mataró, I' enllumenament public d ' aquesta carretera i de la Sta.
Coloma, I' imminent canvi de I' abocador d escombrarles o la compra de part del solar de Can
Torrents, endemés del projecte de construir a can
Vidal una placeta, venen a engrossar aquest paquet
de miliores municipals que abans esmentàvem. Millores municipals que contribueixen a "millorar"
el nostre poblé i que per aquest mateix fet tots
hem de veure amb bons ulls, si és que realment
estimem aquest pöble. Una altra cosa és que discrepem de la manera com es facin o de 1' ordre
de Priorität en que es facin. Però amb allò que
no podem estar-hi en desacord és en la millora en
sí. Partint d ' aquesta base creiem que tots ens
hem de sentir plenament satisfets de les presents
miliores municipals, independentment de la conjuntura política que les envolta. Perqué només
així demostrem comprendre el sentit profund de
la Democràcia, mot tan usât, però sovint tan mal
comprés. I només així aconseguirem de tirar endavant aquest pöble nostre, de tots, dels qui pensen
" A " i dels que pensen " B " .
En definitiva, el que fins aquí hem dit queda
perfectament resumit i condensât en una frase:
tinguem presents que per sobre de ser del partit
"A" G de ser del partit "B" som de La Roca, som

AL DIRECTOR
CARTA DEL NOSTRE
BATLLE
Sr. Director:
Sense voler entrar en cap polèmica, però tampoc al-ludint cap responsabilitat, voldria aclarar algún
dels dubtes que s' han plantejat en
el darrer número, concretament a
la secció de cartes al director.
Referent a la tal-la deis arbres
que estaven junt al Patronat, voldria
dir que tècnicament era impossible

DE LA SETMAIMA SANTA A SANT JORDI
En efecte, aquest darrer més d ' abril 1' hem encetat amb la celebració religiosa de Satmana Santa
i r hem clos amb la festa tant catalana de Sant
Jordi. No ens aturarem pas en recordar el sentit
d ' una i altra festa, de sobres conegut per tots nosaltres. Del que sí que volem parlar és de la manera
com es celebren aqüestes festes al nostre pöble.
Quant a la Setmana Santa, si tenim present Tactual
situació de la religio en generai i del cristianisme en
particular, podrem manifestar sense por a equivocar-nos que la celebració de la Setmana Santa ha
estât més que acceptable. La participació de la gent
fou notable i la processò es celebré seguint la tònica de sempre, amb alguna innovaciò força ben trobada. Endemés, en el nivell esportiu, en el decurs
d ' aquesta setmana santa es celebré un torneig internacional de fútbol, mentre que a nivell cultural la
Uniò Cora! C. i E. centrà l'atenciò de tothom amb
la tradicional cantada de Pasqua i les cantades de
caramelles. Quant a la festa de Sant Jordi, capitalitzada per les escoles Sant Jordi del nostre pöble,
aquesta ha estât presidida per un ampli ventali
d ' actes destinats tant a petits com a grans. El que
sobretot destaca emperò d' aquesta festa és la
col-laboraciò existent entre les escoles Sant Jordi
i les escoles Pilar Mestres, pal-lesada i evidenciada
per aquests actes organitzats conjuntament.
Ha quedat ciar, dones, que hi ha esforç per part
dels organitzadors, tant de 1' una com de I' altra
celebració. En tot cas cal que tots plegats ens exigim una mica més a 1' hora de participar en els
coses del pöble. El résultat d' ambdúes festes ha estât força acceptable, però pot estar mi Mor.

Revista • • R o ( , i i e r o l s " ' agraeix les cartes dels seus Ipctors i, rnalfrrat f n i r - l e s
La
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D i r i g i u - l e s a: Revista " R o q u e r o l s " carrer de D a l t , 2 3 , La Roca.

seguir amb les tasques d ' arrenjament de la vorera i d ' asfaltat tot i
mantenint els dotze arbres. Aleshores jo li preguntarla si li agradava el
carrer de I' església en les condicions en que estava anteriorment.
L ' Ajuntament en el seu moment
va explicar la situació ais veins del
carrer i aquests van comprendre
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la nostra postura.
Aquest mateix problema també
el tindrem al carrer Pirineu, dones
será impossible poder construir un
clavagueram i un enllumenat adéquat sense taí-lar.cap arbre, I'Ajuntament, però, tornará a plantar tots
els arbres un cop finalitzades les
obres.
Passa a la pàgina

següent
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SINO, QUI HO FARA?
Tot infant quan neix té una ¡Ilusió i una esperança que sovint eis
grans perden sense adonar-se' n.
Per poc que ens fixem en eis
nens, veurem que ja en les seves primerea paraules "mama", "pilota",
"amie" ... Aquest gran afany per
fer veure als altres de qui són les
coses podria traduir-se pel temor
que tenen a que se' Is hi prengui,
senzillament perqué allò és tot el
que ells estimen, el que ells coneixen, la seva vida.
Dones bé, a mida que eis nens
creixen se 'n ' adonen de que el món
véritablement no és aixi i que qui
no es mou per diners ho fa per enveja i qui no per venjança. El que
vull dir amb això es que aquell
munt d ' il-lusions i fantasies xoquen
amb un mur de la realitat i amb el
temps la mateixa vida eis enforteix
de tal manera que aquella Vulnerabilität del nen es converteix en una
fredor, una alienació en vèrs eis altres. Tot això porta a la práctica a
que no s' estimin el que tenen, només aquell que haurà suat per obtenir una cosa serà capaç d'apreciar

AL DIRICTOR
Ve de la página

anterior

Si no en té prou amb aqüestes
aclariments, Ii proposo un col-loqui públic on podrem exposar eis
diversos punts de vista.
Aprofitant I' avinentesa voldria
també fer esment d ' una carta
publicada el mateix dia i en la mateixa secció que abans, m'agradarla:
dones que el signant anönim I' aclan's, dones personalment no l'entenc i cree que abans de començar
la construcció del pavelló esportiu.

CONTRACTISTA
D'OBRES

MARTÍ
ROVI RA
C/. Ramon de Campoamor, 3
Tel. 842 01 19 - LA

ROCA

el seu veritable valor. A més una nena quan és petita qualsevoi nina li
fa gracia, la troba bonica, quan
creix ja no. També eis nens quan
són petits reçu lien flors per la seva
mare i més tard les trepitjaran.
El fet de que ara escrigui aqüestes línies és per aplicar-ho al nostre
poblé. Ja ho sé que pot semblar que
no es relacioni però no és així.
Quan jo era petita tenia uns
amies, eis meus amies, anava a una
escola, la meva escola, i vivia en un
pöble, el meu pöble. Aquelles ganes de fer coses, organitzar festes,
excursions, etc. ja no les tinc i si
les tinc ja no les amplio al cercle
d'amies que m'agradarla, perqué?
Perqué cada un anem a la nostra,
ens movem per interés. Com volem
que s' arregli el país si en un minúsun pöble com el nostre ja hi ha
moits blocs oposats entre ells? Per
qué hi ha gent que diu que no hi
ha res en aquest pöble i que és molt
avorrit? La finalitat d ' aquest escrit és que eis roquerols prenguem
consciéncia que el que véritablement forma un pöble no és un A-

s' haurien d ' aclarir alguns punts
foscos que podrien ser conflietius
a r hora de les responsabilitats de
gestió de dit pavelló.
Sr. Director perdoni haver-me
allargat massa en aquesta carta,
dones ja sé que les cartes al director solen ser més curtes, per això
havent més punts a traetar proposo a la revista organitzi uns col-loquis públies en el Patronat per traetar aquests i altres assumptes polémics del nostre municipi.
Joan Pujol
Batlle de La Roca

ROCA
1 cqI
BANQUETS NOCES
COMUNIONS, BATEIGS
VARIS
Telefon 842 07 60
LA ROCA
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juntament, una esglèsia i un conjunt
de cases a 1' entorn, sinó tots
aquells que hi viuen, es relacionen
amb uns Iligams socials, econòmics
i culturáis i tenen ganes de millorar
llur convivéncia. O per contra és
necessari cridar al Petit Princep
perqué ens expliqui que en el seu
planeta té una flor molt débil
que necessita el seu amor i la seva
protecció i és per això que se sent
responsable d'aquella flor. I també
que ens digui que com eli ha estât
molt de temps cuidant-la ara, pel
sol fet d'èsser la seva flor, és la més
bonica del món, encara que en els
altres planetes que eli ha visitât n'hi
hagi mils de pobles, però La Roca
és el nostre, tant peIs qui hem nascut com peis que vivim i és per això
que hem de Multar i estimar-lo
com mai ningú ho hagi fet. Per
qué , si nosaltres no ens estimem
el que és nostre, qui ho farà?.
Gisela Girbau

NOTA DE REDACCIO
La Revista Roquerols voldria
fer un petit aclariment. La carta al
director que sortia sense firma en el
darrer número pertanyia al Mossén
Josep Ma. Momfort, mossén de La
Roca. El fet que la carta no fós
signada es degut úniearnent a un
error de montatge del número.

ecnsttucciûns
s . FACUNDO
PASSATOE
NEBOT XIC. 33
TELEFON 842 03 18
LA ROCA DEL VALLÈS

JOCS
i ROQUINES

MARICO

r
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LA TORRETA
ÉREM POCS I ... VINGUE
SR. BOYER

UNA NOVA TASCA
Després d ' un llarg periode
d ' absència al Consistori de La Roca d ' un membre de 1' agrupació
municipal "Independientes de La
Torreta", ens compiau el fet que, a
la reunió plenària del
, va prestar jurament el regidor Frederic
Ramos, veí de La Torreta i defensor
nat dels interessos del pöble. Posteriorment el senyor Batlie delegà
en eli la seva autoritat per tal que
r esmentat regidor resolgui a nivell
d ' Alcalde de Barri les questions
municipals atanyents al districte de
La Torreta i zona de Vallderiolf.
Des d ' aqüestes línies desitgem
al nou regidor una bona i certera
gestió municipal que, n ' estem
segurs, durà a terme conjuntament
amb el Tinent d ' Alcalde i veterà
Iluitador torretens pel grup "Independientes de La Torreta" -senyor
Domingo Fernández- i I' abnegada
col-laboració de I' Associació de
Veins i la resta d'entitats representatives de la parròquia.
Al mateix temps agrai'm al senyor Jordi Nebot -qui, per motius
personals, presenté la seva dimissió com a regidor- tot el seu empny i dedicació al càrrec, durant el
període critic i difícij que li va correspondre, així com el seu esforg
personal pel bé del nostre barri.
Mores d ' ara La Torreta es disposa a la celebració de les tradicionals festes de la Creu -dies 4 i 5 de
maig-, guarnida per la simpàtica diada dels avis. Al proper número us
farem conèixer el desenvolupament
d ' aqüestes festes amb un reportatge que esperem sigui ben acollit per
la revista Roquerols.
Josep Ma. Navascués

M ' estic referint als qui creiem
viure en un país democràtic. Fins
avui he de confessar que jo també
tenia eis meus dubtes, però després
de les darreres manifestacions de
r inefable ministre Sr. Boyer escampades per tots els médis de comunicació, ja no en dubto. Véritablement les seves darreres propostes sobre la Seguretat Social i les
pensions als jubilats, no ens queda
altre remei que admetre la democratització total del nostre país. Sí,
senyors, he dit absoluta democratització. El Sr. Boyer ha proposât ni
més ni menys que tots els espanyols
tenim els mateixos drets a beneficiarnos de la Seguretat Social, a
percebre pensions de jubilació sense
cap mena de discriminació, tant els
qui han cotitzat durant més de quaranta anys com els que no ho han
fet mai. Voleu més proves de democràcia? Tots tenim eis mateixos
drets a beneficiarnos dels diners que
s' han acumulat durant més de quaranta anys a les esquenes dels treballadors, i no tant sols del que es
restava dels seus salaris, no, sino
també dels interessos que aquest
capital hagi pogut produir, i encara
més, per tal de poder finançar les
despeses ocasionades per poder fer
arribar la Seguretat Social i les pensions a TOTS, cal reduir les minses
pensions que eis qui han treballat

EL

i cotitzat tots aquests anys perceben. Perfecte, Sr. Boyer, és vostè
una eminència en temes financers,
cal reconèixer-ho. Estavem equivocats. Es ciar, tot s' ha de distribuir
entre tots, només caldria. ¿No diu
la nostra Constitució que tots som
iguals davant la Ilei? Dones, apa, a
repartir els dinerons dels pobres, els
qui pagaven puntualment les quotes
per tal de poder-se més o menys
viure decorosament quan arribés la
seva jubilació amb els qui no han
aportat mai cap cèntim, algunsdels
quais, pobrets! no podien perqué
amb prou feines si podien arreplegar uns quants milions a 1' any per
enviar-los a Su issa, pobrissons ... Els
hem d ' ajudar a les seves velleses,
cal que no els manqui un plat de
sopes al dia. Aquells milions ja estan bé on són, no els hi podem demanar que els tornin per a repartir
entre tots, no, això no, fora just,
només es pot disposar dels qui han
treballat i cotitzat, només caldria,
no és així, Sr. Boyer? Ben fet, si
senyor. Això és democràcia i el
demés són romansos. Endavant Sr.
Boyer, i estigui segur de que els
pensionistes i jubilats que veuran
retallades les seves minses pensions
li faran un monument on hi possaran una gran placa que digui: a
r il-lustre Sr. Ministre que ens va
acabar de matar de gana. R.I.P"
Juli

ELS PLENS MUNICIPALS
Dijous 28 de marc tingué Hoc a
la Casa.de la Vila un pie Extraordinari però força important pel nostre pöble com per fer-ne esment
aquí tot i que alguns dels temes
tractats i aprovats ja s' han posât en
marxa. A 1' ordre del Dia, que
constava de cinc punts tots ells
relatius a qüestions financeres i a
plans urbanistics hi figurava en primer Hoc r aprovació de I' Acta
anterior, en segon terme I ' aprovació d ' un crédit destinât a I' obra
de construcció de la pavimentació,
voravies i xarxa de carrers del ease

urbà de La Roca (obra que com se
sap ja s' ha comengat); el tercer
punt feia referéncia al projecte de
delimitació d ' unitat d ' actuació en
el sector anomenat "Roca Tomba";
en quart Hoc es tractà d ' aprovar el
portar a terme el Pia General, i per
ùltim l'apartat de precs i preguntes.
Constituit el pie a les 21 h. a
manca de l'assistencia dels regidors
Srs. Solanells i Domingo que havien excusat la seva no asisténcia per
motius el Sr. Solanells de trobar-se
a Girona, i el Sr. Domingo perafers
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familiars, el Sr. Batlle obri la sessió
preguntant als regidors assistents si
hi havia alguna modificació a fer de
r acta anterior, havent manifestât
els 10 regidors assistents que no,
per la qual cosa es passa a votació,
essent aprovada per unanimitat les
dues actes anteriors de dates 31 de
gener i 13 de febrer, aquesta darrera ajornada com ja vàrem publicar a causa de que un regidor de La
Torreta Sr. Domingo manifestà que
no havia pogut Hegir la còpia que se
li envià per ser il-legible. Seguida-
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ment es passà a 1' aprovació del
Crédit que ja hem esmentat gestionat a través de la Comissió de la
Generalitat de Catalunya de les
Caixes d ' Estalvis, per un valor de
22.946.947 pessetes amb la Caixa
de Pensions, del quai durant el primer any només caidrà pagar els interessos, sense cap amortització, del
16' 5 per cent fins el 31 de desembre del 1985. Aquest interés podría variar un O ' 2 5 percent en més
o en menys segons disposi la Liei
d ' interessos de I ' Estât.
Aquest crédit -pont s'ha gestionat per tal de facilitar ais veins afectats per les obres d ' arranjament
dels carrers el pagament llur contribució especial per les obres que
ja s' han iniciat com ja hem esmentat. Posât a votació fou aprovada
per unanimitat.
Arribat el tercer punt ja anunciat més amunt, el Sr. Martínez, Arquitecte municipal, féu una exposició detallada deis aspectes técnics d ' aquest projecte urbanístic
del "Roca Tomba" que afecta uns
40 propietaris, d ' acord amb el
que disposa I ' article 131 de.la Liei
del Sòl: "En el sistema de cooperació de qüestió, els propietaris aporten els terrenys de cessió obligatòria
segons la Liei, i I' Ajuntament fa
les obres d ' urbanització a carree
deis propietaris". També aquest
apartat fou aprovat per unanimitat.
Pe! que fa al quart punt sobre el
Pía General, es proposa d ' encarregar-lo ais Serveis Municipals, proposta que fou aprovada per unanimitat deis regidors assistents. Finalment s' encetà el 5è punt sobre
precs i preguntes , i donat que ningú en féu ús, el Sr. Alcalde donà per
acabat el Pie agraint la seva preséncia ais assistents.

Un altre pie, aquest Extraordinari, tingué Hoc el dijous dia 4
d ' abril en el qual tingué la pressa
de possessió del nou regidor Sr.
Federico Ramos Martínez, de la
candidatura d '
independents de
La Torreta, el qual féu el seu jurament del càrrec davant I ' alcalde
Sr. Pujol. Seguidament és passà
a r aprovació del Pía Municipal
per I' any 1985 de la Diputació de
Barcelona
que
feia
referéncia
r avant-projecte técnic anomenat
"Adequació de les voravies de la
carretera C-1415 en el tram corresponent al ease urbà de la poblaeió que fou aprovat per unanimitat
i que importa un valor total de
14.508.494 pessetes; d ' aquesta
qu^ntitat el 50 per cent s' obtin-
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drà d ' una subvenció de la DipUrtació, un 10 per cent a
càrrec
de r
Ajuntament, i el 40 per
cent restant per contribucions es.peeials. L ' últim punt a debatre
fou el Pia d ' Obres i Serveis de
r any 1985 i del projecte tècnie
del cementiri municipal per un
import de 5.376.857 pessetes, de
les quais un 10 per cent seran a
càrrec de 1' Ajuntament, el 50
per cent d ' una subvenció que es
demanarà a la Generalitat, i el 40
per cent restant d ' un crédit amb
el Banc de Crédit Locai.
La Generalitat subvencionará
r obra d ' urbanització i ampliació, i será a càrrec de l ' A j u n t a m e n t
la construcció dels ninxois i d ' altres obres d ' adequació. També
aquest darrer tema del pie s' aprovà per unanimitat dels regidors.
presents, a manca de 1' assisténcia
per malaltia del regidor Sr. Joaquim Esteban Martínez.
Com es pot comprovar per t o t
el que hem esmentat d ' aquests
dos darrers Plens, podem veure
que el nostre pöble gaudirà, per f i ,
d ' unes millores que li eren força
necessàries i t o t fa preveure que
un cop iniciada la tasca no quedi
només en el que hem ressenyat,
sinó que es segueixi per aquest
cami i que ben aviat poguem dir
que La Roca ha sofert un canvi
molt positiu, t o t i que no cal oblidar que la tasca a dur a terme no
és pas gens fàcil donat la nula
actuació en aquest aspecte dels
darrers anys, masses al nostre entendre, en que res o quasi res es
va fer per mi llorar 1' aspecte urbanístic del pöble. Ens cal, dones,
felicitar-nos per la tasca que el nostre Ajuntament ha iniciat i esperar,
com apuntaven abans, que t o t no
s' acabi aquí. Hi ha moites millores
a fer, potser masses i que han de
donar al nostre Consistori més
feina de la que potser podran fer,
però cal que no desfalleixin i que
eomptin amb el suport de tots.
A i x í ho esperem i confiem, ja que
no es tant sols I' Ajuntament qui
s' ha de preocupar, som tots plegats
eis qui hi hem de participar, cadascu segons les seves possibilitats
i ganes de fer un poblé com cal.

El dijous dia 18 d ' abril tingué
Noe un Pie Extraordinari a l ' O r d r e
del Dia del qual hi figuraven cine
temes tots ells relacionats amb projeetes i plans d ' obres a realitzar en
el nostre municipi, i d'altres que ja
s' están iniciant. Un cop oberta la
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sessió pel Sr. Alcalde a les 21 h., es
posà a votació I ' aprovació de I ' acta anterior que fou aprovada per
12 vQts a favor i l'abstenció del regidor Sr. Esteban.
El segon punt a traetar era I'aprovació d ' encàrrec del Pía Parcial
Industrial de Valldeoriol, en proposta de desenvolupament amb primera fase del Sub-sector Oest del
sector P-12, limitât per la via interpolar del projecte de Granollers-Les
Franqueses, que posada a votació
fou aprovada per unanimitat del
consistori.
En tercer lloc es proposà d ' aprovar la modifieació del projecte
de cobriment de la Pista Poliesportiva situada al carrer de I' Església
de La Roca, modifieació que preveu del mi llorar el présentât primerament. Posada a votació aquesta
modifieació, fou aprovada per unanimitat del Consistori en pie.
El quart punt a traetar es referia a raprovació inicial del projecte
de delimitaeió d ' una unitat d ' actuació a la zona Est del sector anomenat "Sànt Jordi". Aquest sector
denominat Sant Jordi es troba situât al Sud-Est del case urbà de
La Roca i limita a 1' Oest amb la
carretera de Dosrrius. A q u í el Sr.
Secretar! aclarí que ealia publicar
aquest projecte al B.O.P. a més de
notificar-lo ais veins afectats. Posât
a votació s' aprovà per unanimitat,
ésa dir, 13 vots a favor.
L ' últim tema a traetar feia referéncia a r
aprovació també
d ' encarregar un projecte d ' execueió per a la eonsolidació de l'edifici anomenat "Can Tàpies", de La
Torreta, proposta que posada a
votació fou també aprovada per
unanimitat.
Finalitzat ja I' Ordre del Dia
previst, el Sr. Alcalde demaná ais
senyors regidors d ' afegir dues mocions més al ternari, ambdúesd'urgéncia per tal d ' accelerar la seva
posta en marxa. La primera feia
referéncia a les obres del Camp de
Fútbol de La Torreta, ja que s' ha
fet un crédit amb el Banc de Crédit Local per acabar aqüestes obres,
i r altra moció era sobre les obres
que ja s' están fent al carrer de
r Església. Ambdúes mocions foren
acceptades i aprovades per unanimitat.
Finalitzà el Pie amb paraules
d ' agraiment del Sr. Alcalde a tots
els assistents.
Juli

r
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Parlant d e «Mones»...
LA PRESO DE XOCOLATA
Aquest any petits i grans ens
hem quedat bocabadats amb 1' impresionant mona de pasqua que ens
ha fet el nostre pastisser de La Roca en Carles Guiu. Les seves mones
son sempre amb proporcions diferents a les altres però aquest any
no han estât només les mides el
que ens ha impresionat sino el fet
de representar la presó d ' una manera tan original i de demostrar la
seva oposició.
- C o m va sorgir la idea?
—Bé, normalment les mones
busquen I' atracció amb I'actualitat preferentment pels nens i que
sigui reflectat amb una mona ben
grossa. La veritat és que aquest any
cap tema m ' inspirava el suficient.
Vaig pensar en els més grans i una
de les coses de més actuaütat era
el tema de la presó. Volia fer un

ROQUEROLH

retrat del poblé amb el castell i
r
esglèsia. La presó m ' hagués
agradat que fós més petita.
—Quanta xocolata i quanta
estona es necesita per fer aquesta
mona?
-Xocolata de 40 a 50 Kg. Fa
un metre per dos i mig i 70 cm.
d ' aleada. Per fer-la aprofitava eis
dilluns, que són eis meus dies de
festa. I r última setmana m ' h i vaig
dedicar cada dia. El que passa és
que la meva mona és tota massisa,
no hi ha res fet a motilo per tant
es necessita més xocolata ben treballada artesanalment i fent-ho
t o t amb imaginació.
—Quins ingrédients hi han?
—Tot és xocolata, 1' únic que
per exemple les teulades están barrejades amb sucre i hi ha doleos
per adornar. Però no hi ha res que
no es pugui menjar.

—Quin t ' agradarla que fós el
final de la mona?
—A mi no hem faria res de que
hem paguessin la xocolata junt amb
la feina, encara que la meva mona
no té preu, i 1' enviessin a la Generalität que se la mengés en Jordi
Pujol i que quedés ben tip sense
ganes de posar la.
—Per cert, que se' n sap de tot
això?
—Eis comentaris són de que
r Ajuntament se la quedará i será
enviada a la Generalitat. També
diuen que es farà una mica de gresca i entre tots ens menjarem la presó. Jo r esposaré uns dies més i si
no es pren cap determinació la
desfaré.
Bé només ens queda felicitarlo i desitjar que la propera sigui
més sorprenent i plena d ' enginy.
Anna Fortuny

La teva col-laboració és imprescindible per a donar continui'tat a aquesta Revista. iAjudan' si...
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 Baix, 23 - LA ROCA DEL VALLES.

FÁBRICA DE TEIXITS

JOSEP
CATOT

Fábrica (Tínjeccíó de plastics
uliìcada a Santa Aynès de Malanyanes

PRECISA

Fábrica a lA ROCA - Tel. 842 01 35

PERRUQUERIA
PER ASENYORES

MARIA
QUINTANA
Carrer Espronceda, 73
Telefon 842 00 29
LA ROCA DEL VALLES

Una persona amb experlència
en rinjecció de plàstici
Interessa t a m b é

Una persona amb»experiencia en matrisseria
Interessats dlrlgir-vos a:

J A C O B BERG I B E R I C A , S. A .
C. Provenza, 2 2 8

Roquerols, 1/5/1985, p. 7 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

0 8 0 3 6 BARCELOMA

Pàg.8

INFORMACIO MUNICIPAL
Tant el mes que hem deixat enrera corn el mes de maig han estât
i serán dos mesos plens de fets importants sobretot pel que fa referència a la planificació urbanística, bastant oblidada, del nostre
pöble. Si en el darrer número de
la nostra revista ja anunciàvem el
començament de 1' asfaltat de carrers, aquest mes hi ha moites noticies que sobresurten.
COMPRA O F I C I A L DE C A N
TORRENTS
La compra oficial del solar de
Ca ' n Torrents per part de I ' Ajuntament representa sens dubte un dels
fets més destaclables. El projecte de
r A j u n t a m e n t és convertir aquest
solar, situât davant 1' Ajuntament,
en Pare municipal. Aquest projecte
intentará resoldre un dels principals
problèmes que té La Roca urbanísticament parlant; la-manca de places. Per fi sembla que veurem resolt aquesta problema que tant de
temps ens ha afectat.
T R A S L L A T DE L ' ABOCADOR
D'ESCOMBRARIES
A finals d ' aquest mes o a principis de j u n y s' espera realitzar el
trasilat definitiu de 1' abocador
d ' escombrarles situât actualment
molt a prop del nostre pöble.
La nova ubicació de I ' abocador es trobarà en el paratge conegut amb el nom de " L a Brolla", en
un terreny de 10 quarteres de propietat municipal.
SUBHASTES: COBRIMENT PIST A D ' H A N D B O L I ENLLUMENAT CARRETERA
El passat mes d ' a b r i l es va realitzar la subhasta a les diferents empreses interessades en efectuar
r enllumenat de la carretera. Els
trams que seran enllumenats son el
que va des del barri de Ca' n Colet
fins a la Caserna de la Guàrdia
Civil (carretera de Grariollersa Mataró) i el que va des de 1' encreuament de la carretera Granollers-Mataró i la carretera La Roca-Sta. Coloma (encreuament " E l Parque")
fins al barri Mascaró. L ' obra ha
estât adjudicada a 1'
empresa
Bonal de Girona pel preu d ' i l milions de pessetes. Cal resaltar que
el preu de sortida a subhasta era
de 17' 5 mi lions però 1' interés en
realitzar 1' obra que tenien tretze
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empreses va fer baixar considerablemêht el preu de l ' o b r a .
Una altra important subhasta
és la que es realitzarà a principis
del mes de juny en la que s' adjudicará el cobriment de la pista
d'
handbol. Aquesta important
obra s ' espera inaugurar, aquest
és el desig de I' Ajuntament, en el
transcurs de la propera Festa Major.
MANCOMUNICAT
DE
GUARDIES URBANES
Proximament es posará en funcionament un projecte que contribuirà a minorar la seguretat ciutadana del nostre pöble. Es tracta d ' una
Mancomunitat que unirà les Guardies urbanesde La Roca, Granollers
Les Franqueses i Canovelles. A i x i ,
tots els cotxes de les guàrdies urbanes d ' aquests municipis portaran
una ràdio amb la quai es podran comunicar en cas de necessitat. Una
altra de les millores importants
serà la creació d ' un t o r n de vigilància nocturna en aquests municipis. Un altre projecte important és
la d ' u n telèfon en l ' A j u n t a m e n t en
el quai s' hi podran conectar les
alarmes de les cases del pöble que
ho desitgin amb una quota anual
molt assequible.
COBRAMENT D E L CADASTRE
Ben aviat es cobrará per part de
r Ajuntament el cadastre. Aquesta
contribució, que es paga en concepte propietats immobiliàries, no seria
noticia si no fós pel f o r t increment.
Aquest increment de preu és degut
a que fa quasi cinquanta anys que
es paga el mateix, i això farà que
r increment sigui força important.
Josep Illa i Roca
TRAFIC
El dia 2 1 ' d ' a b r i l , a les 2 2 ' 30
hores i en el carrer de Dalt, un vehicle colisionà contra la papereria
Paperots, a conseqûència del quai
I ' acompanyant del conductor resulta afectat.
El dia 22 d ' abril, sobre les
1 2 ' 30 el Ford Granada de Josep
Clascà atropellà a la nena de vuit
anys Judit Pont i Pi, al estar la mateixa atravessant la vorera del carrer Catalunya, a 1' aiçada de I ' era.
La nena Judit ingressà ràpidament a la unitat de vigilància intensiva de la policlínica del Vallès
amb ferides de caire greu.
Instruí diligència la Guardia Urbana de La Roca del Vallès.
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OBRES A L C A R R E R DE L ' ESGLËSIA
•
El propassat mes de març, començà a La Roca, 1'asfalta ment de
cinc carrers als que feia temps que
els convenia.
D ' entre aquests asfaltaments,
destaca el del carrer de I ' Esglèsia
per tres raons ben diferents: es van
tallar els arbres que hi havia, s'està
construint un nou sistema de clavegueres i es mi llora un ree de regad lu
que passa per allí la vora.
El fet de què es tallessin els arbres, que es trobaven davant la
tanca del Patronat, va provocar la
indignació deis veíns del carrer.
Aquests es van queixar a I ' Ajuntament, i fins i t o t hi hagué qui,
menys civilitzat que els altres,
pintà en un rètol la frase següent:
"Joan voleni els arbres gruixuts
corn abans". Malgrat t o t , sembla
que les raons que donà I ' Ajuntament dient que era necessari
tallar los per poder asfaltar el carrer
convenceren els veins.
Un altre fet és la construcció
de clavegueres noves. Sembla ser
que les que fins ara havia estaven
malament fetes i en mal estât.
Ara s' ha obert un d o t al mig del
carrer per on passaran les noves.
Malgrat el problema que representa que hi hagi allí aprop una mina
d ' aigua que dificulta les oDres,
sembla, però, que t o t acabará
com estava previst.
Per acabar, s' ha aprofitat I' ocasió per millorar un ree de regadiu
p r ò x i m al carrer. Aquesta obra la
fan ara, perqué a 1' estiu perjudicarla el regadiu deis camps.
Oriol Vives

A PARTIR

DEL 1 DE

MAIG

S Iniciaran a cârrec de
Montserrat Clascà
Cursets d 'aprenantatge de:
Punts de c o i x í
i
treballs manuals
Per més informació:
Montserrat Clascà
Tarragona 3, 2on pis
GRANOLLERS
Tel 849 14 50
Les classes es donarán al carrer
Esglesia, 21 (CA L ' A G U T Z I L )
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I ^ I J CQNSELLER A L ' AJUNTAMENT

En Federico Ramos Martínez és
el nou conseller de I ' Ajuntament
de La Roca, des de la seva proclamació en la sessió plenària del dia
El nou Conseller és membre de la
candidatura deis "Independents de
La Torreta" i substitueix al dimitit
Jordi Nebot, de la mateixa candidatura.
Nascut el 14 de febrer de 1940
a Tijola, provincia d ' Almeria, és
encarregat industrial.
En les eleccions municipals de
r any 1979 es va presentar en la
candidatura de Convergència i Unió
Ha estât tresorer de I ' Associació de veins de La Torreta des de
l'any 1979 fins al 1984.
Ha dirigit durant dos anys
r Agrupació Cultural de I'Empresa
Camp (1983 i 1984)
Només ens resta desitjar-li una
venturosa legislatura.
Josep Ma. Navascués
I ANIVERSARI DE L'ASSOCIACIO DE PENSIONISTES 1 JUBILAIS DE LA ROCA
Amb motiu de celebrar el seu
1 Aniversari, I' Associació de Pensionistes i Jubilats de La Roca, el
propassat diumenge dia 21 d ' abril van anar a Montserrat per tal
de fer una ofrena a la Moreneta,
que tenen com a Patrona de I ' Associació. La sortida tingué Hoc a les
vuit del metí en autocar per tal
d ' arribar a Montserrat abans de
r
esmorzar i assistir a la Missa
conventual de les 11 del matí al
monestir. Missa durant la quel es
féu ofrena a la Verge Bruna d ' una
artística placa commemorativa del
I Aniversari i d ' un formós ram de
flors. L ' ofrena fou feta pel Sr.
Batlle que juntament amb el regidor de Cultura, Sr. Girbau, pujaren a Montserrat acompanyant els
pensionistes i jubilats. Acabada la
Santa Missa i després de fer una
passejada per les rodalies del monestir tot visitant el tradicional
mercat on pogueren comprar el tipie mató i d ' altres llaminadures,
emprengueren la marxa per anar
a dinar a Sanpedor, prop de Man^
resa, en un restaurant des d ' on
s' albira una bella panoràmica.

dinar que com sempre donà ocasió de poder fer conversa i festejar
amicalment aquest primer aniversari. Resumint, un dia molt ben
aprofitat i que una vegada més
serví per fer ben palesa la bona
harmonia que regna entre aquests
avis que saben seguir gaudiriTla seva
vida. De tot cor els desitgem
puguin seguir fent-ho per molts
anys.
Mentre escrivim aquesta breu
crònica ens hem assabentat de l'enfermetat del President de 1' Associació, Sr. Duran, des d ' aquí volem desitjar-li una ràpida mi llora.
Juli
ANADA A PEU A MONTSERRAT
Com ja ve sent tradicional en els
darrers anys, un grup de roquerols
amb ganes de posar a prova la seva
resistència, anirant a peu a Montserrat.
Aquest any la caminada es realitzarà el dissabte dia 4 de maig i
la sortida es farà a les 3 hores de
la matinada davant de la botiga
" L a Confianca" (Can
Galleda).
Per finaiitzar val a dir que no
fa falta inscriure' s i que t o t aquell
que s' animi podrá afegir-se al grup.
Sort a tots els caminantsl.
Jaume Fortuny i Roca
CONCURS DE DIBUIX INFANTIL
La Penya Blanc-Blava de La Roca ha organitzat, per segona vegada
un concurs de pintura, com a celebració del seu Xè aniversari.
Els temes d ' aquest concurs són
"R.C.D. ESPANYOL" i "LA
ROCA"
L ' edat per participar a aquest
concurs és de 5 a 14 anys. Dins
d ' aqüestes edats hi hauran tres
grups diferents que són:
Grup A : de 5 a 7 anys.
Grup B: de 8 a 10 anys.
Grup C: de 11 a 14 anys.
L ' últim dia per entregar els
treballs és el divendres 26 d ' abril
i els premis serán Iliurats, ais.
CARNISSERIA-POLLERIA
CANSALADERIA

JOAN
PRADERA
«

-N- -N-

guanyadors, el dia 4 de maig.
Col-laboren en aquest concurs:
Escola Sant Jordi, Escola Nacional
Pilar Mestres, Escola Nacional Santa Agnès, Escola Nacional La Torreta, Novetats La Roca, Caixa de
Catalunya, R.C.D Es panyol i la
Conselleria de Cultura de I' Ajuntament de La Roca.
Marc Mena i Tomé.
DEFINITIVAMENT: CAN V I D A L
PEL POBLE
En efecte, la noticia que Roquerols avançava fa dos mesos,
s' ha acomplert: a hores d ' ara ja
s' ha confirmât la compra de Can
Vidal per part de I' Ajuntament.
D ' aquesta manera s'aprofitaran les
actuals obres d ' asfaltat i arrenjament deis carrers Església i Montseny, per enderrocar-la )posanta¡xí
fi a una "hadada urbanística").
El carrer Església es veurà així
aixampiat en quatre metres en la
zona corresponent a la dita casa de
Can Vidal. De la mateixa manera
el carrer Montseny guanyarà en amplitud i espai, de tal manera que en
el seu costat esquerre (mirât desde
baix), gaudirà d ' u n a vorera d ' u n s
8 metres. Tota una avinguda.
En la mateixa línia de política
urbana, sembla que per aquests
dies i pel que respecta al "Pia General", s' està fent a 1' Ajuntament
allò que popularment se' n diu
"agafar e! brau per les banyes". En
efecte, s ' h i està treballant de valent
i eis esforços comencen a veure
Hum.
En el proper número de Roquerols trobareu puntual informació
d'aquest afer que, de confirmar-se,
seria de trascendental importància
per La Roca, tançant un capítol
dels més difíciis i polèmics ( no ens
molestarem en recordar-ho) del
nostre pöble. A la tercera va la vençuda.
Josep Illa i Roca

PERRUy UERIA

JOSÉ
«

«

«

»

Carrer de Dait, 38
Carrer Espronceda
Te/èfon 842 07 15
LA ROCA DEL
VALLES
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President de la Penya

Josep Illa i Moré
Josep Illa i Moré, 45 anys, casat i
amb tres fills, és el president de la
Penya Blanc Biava de La Roca des
de l'any 1977. Amb eli hem volgut
parlar aquest mes amb motiu del
Xè aniversari que el proper dia 4 de
maig celebraran els pericos de
La Roca.

Blanc-Biava La Roca

Va se una molt bona experidncia.
Sobretot em va servir per conöixer
a fons ia idiosincräsia de! pöble de
La Roca, per agafar ei pols a aquest
pöble.

Vostè no és fili de La Roca, oi?
No, jo vaig néixer a Cardedeu, però al casarme vaig venir a viure a
La Roca. Ja fa 20 anys que hi sóc i,
endemés de trobar m'hi molt bé,
creo que m'hi he sabut integrar, o
almenys aixi' ho he procurât.
Parlins dones, de les seves activitats a La Roca.
Bé suposo que us referiu a les meves activitats de cara al pöble -assentim- Jo vaig ser primer de tot secretar! del Balonmano La Roca durant
3 ó 4 anys en aquells temps que es
va construir la pista i que el balonmano, per dir-ho resumit, es vivia
en tot el pöble i feia vibrar la gent
de La Roca. Llavors vaig estar a la
junta del Patronat Parroquial, i una
mica forçat per les circumstàncies,
vaig haver de ser-ne president.
Qué vol dir amb això de "forçat
per les circumstàncies"?
El que va passar és que ningú no és
presentava, i jo vaig creure que no
es podia deixar morir el Patronat i
per això i només per això m "hi vaig
presentar.
Quina experiència en va treure de
la seva estada, ja com a membre de
la junta directiva, ja com a president, en aqüestes dues entitats?
MagatzRm.
\ flfíJí-%
Carier Pinnaj, 34 í ' J^WV
Tel 842 09 3 8 / 5 0 . ^ ' ^
LA.ROCA

Martorell
MATERIALS PER
LA CONSTRUCCIÓ

allò de positiu que fossim capaços
d' aportar a la comunitat on vivim:
el pöble de La Roca. I crec que eis
deu anys de la nostra fundació
ningú no pot dir que la nostra tasca no hagi estât permanentment
guiada per aquests dos objectius:
engrandir 1' Espanyol i La Roca;
treballar per 1' Espanyol i per La
Roca.
De què es sent més satisfet al cap
d ' aquests vuit anys com a president de la Penya?
D ' haver aconseguit que I ' Espanyol
sigui respectât i respecti.

Podriem dir que Ii va proporcionar
el que necessitava, això és, experi
éncia i coneixement del pöble, per
a fundar la Penya Blanc-Blava?.
No, en absolut, perqué la Penya
Blanc-Blava no la vaig fundar jo: la
va fundar un equip de persones entre eis quais m' enorgulleixo de poder-m' hi contar. Evidentment que,
a nivell estrictament personal, la
meva estada al Balonmano La Roca i al Patronat Parroquial em va
ajudar molt per a poder desempenyar més bé les funcions que després
he hagut de desempenyar a la
Penya: primer la de Secretari, llavors la de preseident.
Parlins ara ja de la Penya i del Xè.
aniversari. Per qué es va fundar la
Penya Blanc-Blava de La Roca?
Per contribuir a engrandir 1' Espanyol i per demostrar que eis de
r Espanyol no som tan pocs com
diuen. Però, endemés, per aportar

8 anys de president son vuit anys ...
Si, són molts anys, massa anys. Espero que surti aigú ben aviat que
vulgui continuar
amb la Penya,
perqué jo no tine intenció de ser
president sempre. Ara, també vull
que quedi ciar que faré el que sigui
necessari per evitar que es perdi la
tasca de 10 anys.
De cara a La Roca, la Penya promou el fútbol base.
Si, ja des dels mateixos inicis vam
iniciar aquesta activitat dirigida a
La Roca, però en especial als nois i
joves de La Roca. Vam començar
molt bé, amb grans persones i
millors entrenadors, com és el
cas de Josep Ma. Jubinyà, Josep
Pujáis o Josep Ma. Fontanals, alguns dels quals després, per causa
d' algún malentés, ens han deixat.
Per què van crear els equips de
futbol-base?
Sempre hem volgut que la nostra

Merceria
CAN
Miquel Pujadas BLANC
SERVE!

RENAULT

CARRER TENOR VIÑAS s/n
TELEFON 842 08 04
LA ROCA DEL VALLÈS
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Penya fos activa i no pasiva: ens
vam decidir per aquesta activitat
que era inexistent i hem arribat fins
el present moment, amb cinc equips
(mini-benjamí, benjamí, aleví, infantil i juvenil) i mésd'un centenar
de jugadors. Hem organitzat 3 torneigs internacionals de fútbol i 2
concurs de pintura infantil. En perspectiva, hi ha r añada d'algún deis
nostres equips a i' estranger, cosa
que ens faria molta il-lusió i que
Iluitarem al maxim per aconseguirho, i la creació, sempre que tihguem
certes garanties per part de l'Ajuntament, com per exemple la d ' un
Hoc adéquat per jugar, d ' u n equip
de bàsquet femeni, en el quai ja
s'hi està treba liant.
No hi ha res per les noies de La Roca, a nivel! esportiu, i de la mateixa
manera que hem ofert el fútbol als
nois, oferim, si podem, el bàsquet
a les noies. Endemés, se' ns ha demanat la creació d ' u n equip amateur. Ho estem estudiant. El que si
que pue garantir és que si fem, el
farem ben fet, per pujar de categoria amb un plaç màxim de 2 o 3
anys.
Ha perlât de T Ajuntament, com
col-labora?
La Verität és que nosaltres no ten im
cap queixa ni una del present consistori. Sempre que hem demanat
ajut, que sovint ho fem ens 1' han
concedit. Crec que col-laboren en
totes les entitats i, en aquests aspecte, jo personalment n' estic
més que content.
Quant a la política espo/tiva, és
cert que han acondicionat el camp
municipal i li han canviat força la
fesonomia: ara ja no passem vergonya com passavem abans. Ara bé,
crec que si s' ho propossessi n podrien sol-lucionar definitivament el
problema del camp municipal. Sempre s' ha d'anar a més: ara tenim
una sol-lució provisional; hem de
cercar-ne una de definitiva.

I, de les relacions de la Penya amb
les altres entitats, qué ens pot dir?
Són normals, bones en definitiva. I
un ciar exponent d'això és que, per
exemple, directius i exdirectius de
la Penya Blaugrana porten a jugar
amb nosaltres eis seus fills, ens els
confien a nosaltres, la quai cosa encara dóns més valor a la nostra tasca.
1 amb el club de fútbol La Roca
No són ni bones ni dolentes. Són
normals, quan n'hi ha.
Qué n' opina del fet que hi hagi
dues entitats esportives de fútbol a
La Roca?
D ' entrada, no m' estranya massa,
coneguent com conec La Roca, perqué aquí les coses o no es fan o es
fan a pareils. Recordeu que h¡ havia
hagut dues corals, dos envelats, ... i
ara dos clubs de fútbol. Nosaltres,
quan vam començar, erem eis primers, i per això vam començar, amb
el fútbol per nois. Va sortir després
La Roca-base, dirigit per gent que a
r inici estava amb nosaltres. Qué en
penso? Penso que pel pöble seria
més lògic arribar a un acord. Nosaltres hi hem estât sempre disposais,
hi estem disposats, i hi estarem disposais. Estem oberts al diàleg. Ara
bé, amb el que no estem d acord
és amb que se' ns vulgui fer aesaparèixer, com aigú havia prates.
Amb això no hi estarem d' acord,
perqué no deixarem perdre mai 10
anys de treball. A La Roca, avui,
amb eis jugadors del nostre equip
juvenil, els de i' equip juvenil del
C.F. La Roca i els que, essent de
La Roca, juguen a fora, podriem tenir un juvenil a preferent o a primera divisió. A més de fer les coses a pareils, exportem eis jugadors i directius, i així no aixecarem
mai ni el fútbol ni el pöble ni res.
En definitiva, falta una gran dosi
d' estimar La Roca i de traballar
per La Roca, i no ho die en un tó
critic, sinó en un tó reflexiu.

r
MERCERIA I
CORSETERIA

L'AGULLA

ES VEND
UN PIS

I parlant del Xè. Aniversari en
concret...
Seguim en la mateixa tònica: el tradicional sopar d'aniversari, els partits disputais pels nostres equips, i
el concurs de pintura infantil,
iniciat al darrer any amb la col-laboració de la conselleria de cultura de r Exm. Ajuntament. Endemés una setmana després del sopar
d ' aniversari fem un sopar amb tots
els jugadors dels nostres equips. En
definitiva, crec que ens queda un
aniversari força complert que compensa la feina d' organització que
la junta ha de fer.
Per cert, quina és la junta actual?
Bé, actualment tenim una junta de
15 membres, que té com a president un servidor, com a vice-president adjunt a la presidéncia Pere
Roure, com a vice-presidents Josep
Girbau i Josep Ametller, com a
tresorer Antoni Pujol, com a contador Isidre Vilaseca, com a Secretària Carme Tomé, com a vice-secretari Salvador Illa, com a vocals
isidre Vallhonesta, Agusti Torrelles, Josep Borrell, Pere Fortuny,
Josep Pujol, Antonio Garuz i Xavier Colomé.
Salvador Illa
Joseo Ametll

/

LLIBRERIA
PAPERERIA

TEL. 842 07 48
CARRER ENAMORAIS
LA ROCA DEL VALLES

C/. D E D A L T , 13
T E L . 842 00 04
L A ROCA

CARNISSERIA
i QUEVIURES

RAMON
COT
Carrer Catalunya, 146
Telèfon 842 07 86

PeùiJiatite

COIVI!
T E L S . 842 08 82 (Particular)
842 08 43 (Peixateria)

A N S E L M C L A V É , 47
VELÁZQUEZ, 3
L A ROCA D E L V A L L E S
/
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NAIXEMENTS:
RUBEN BRAVO PEREZ
13 d'abril del 1985
CRISTINA RODRIGO CASILLAS
14 d'abnl
MARIA FERNANDEZ VIDAL
• 18 d'abril

Aquest mes va la cosa de "teques", de "tiberis" vull dir: comencen eis "pericos" el dia 4 amb un
sopar d ' aniversari, segueixen eis
pericos amb un altre sopar el dia
10, i continúen eis avis amb el dinar
de la testa de la vellesa, aquesta
deis "culés", i entremig, mantenen
el to les comunions. Tranquils, que
hi ha teca per rato i per t o t h o m l i i

Al publicar aqüestes bones noves, felicitem
cordialment a Uurs pares i familiars, desitjant
per als nou nats una vida plena i venturosa.
DEFUNCIONS:

MARIA RIUS MATEU
TERESA VALLS BUHILS

Dones sí, home, sí, que eis
avis i àvies del pöble ben aviat tindran la seva festa, com cada any.

28 març del 1985
30 març del 1985

I pel maig, a més de les "comunions", hi haurà enguany "confirmacions". Feina a la parroquia,
tot plegat.

A Uurs familiars el nostre mes sentit condol en
questa hora gris, i rebin el mes sincer pesam.

REVISTA ROQUEROLS
CARRER DE D A L I 23-LA ROCA

Desitjo

suscriure

una quota

anual

'm a la Revista
de 500

mensual

ROQUEROLS

amb

ptes.

Nom.

I encara uns altres ben aviat van
a peu a Montserrat. Ja ho sabeu: als
qui us agradi caminar, no badeuü!

Ad re ça,
Pobladó

Tel.
Signatura

Pagament:

En mà.

/ elecció

(ompliu-ho
Poden

a nom
A. ...de

creu.j

BANCARIA:

només

carregar

número

Caixa

amb una

DOMICILIACIÓ

I t o t plegat, ja hi comença a
haver algun impacient amb ganes
d'anar a la platja.

Q

Per Banc o
(Marcar

Però, i a Sant Jordi? Allà van
fer la festa, amb tiberi també, el cap
de setmana anterior al dia 23
d ' abril, diada de Sant Jordi, Usen
venen, i d'altres en van!!!

en el cas que desitgeu

els rebuts

corresponents

pagar per banc o
al meu

caixaj

Compte-Uibreta

del banc/caixa

LLOM FRED (8 persones)

de
del198:..

Signatura:

INGREDIENTS:
1 Kg. de Ilom, 200 gms. de pernii saiat, 1 llauna
petita de trufa.

L 'ASSOCIACIO DE JUBILATS I PENISIONISTES
. E.I proper dia 19 de maig es
celebrará una sortida a La
Cerdanya pel Túnel del Cadi. El dinar es celebrará a
Prullans. Se sortirà a les 8
del mati. El preu d'aquesta
sortida és de 1.500 ptes.
Per apuntar-s' hi sTia d anar
a Assegurance? Girbau els
dimarts i divendres de 5 a 6
de la tarda.
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PREPARACIO:
Primerament s agafa el Ilom i es sala. Seguidament
es maixa amb el pernii saIat i la trufa. Es Higa i
es rusteix.
Un cop rustit es rebosa amb ou i galeta picada,
i es deixa refredar. • Llavors es serveix com. a
fiambre.
Es pot guarnir al gust de cadascú.
Maria Soley

Maig 1985
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Notes Historiques:... (1)

Comencem amb aqüestes linees
un reçu 11 de la H istòria del nostre
pöble, un recull però que tindrà
com a nudi central el nostre castell. Aquests escrits estaran basicament fonamentats amb eis estudis
histories fets per Francese Carreras
i Candi.
ORIGEN DEL CASTELL DE
LA ROCA
El castell de La Roca del Vallès està emplaçat en I'extrem oriental d ' aquesta comarca, tocant a
marina, esrava en I ' Edat Mitjana
entre eis Castells del Bel I-I loch, del
Far, Dosrius, Burriach, Palauet,
Montornés i la vi la de Granollers.
El seu origen en el temps no
es ben conegut. Es troba edificat
en un turó. Es creu que al seu peu
hi passa la carretera construida
durant la dominació romana, a f i
d ' unir la via de la costa per Granollers, amb la de I' interior. Alguns dels nostres historiadors són
del parer que en La Roca hi havia
un Pretorium o fortalesa romana
indubtablement en el Hoc ocupat
per r actual castell. Opinen que
va èsser en un principi una construcció romana i que va patir les
modoficacions per les que passaren
tots els altres edificis militars de

Catalunya, fins arribar a l'estadi de
castell feudal en I ' Edat Mitjana.
El primer document historie
pervingut de La Roca, és I ' acta de
consagració de l'Esglèsia Parroquial
de Sant Sadurní, I' any 931. L ' esglèsia de Sant Sadurní, en el S. X
pertanyia a I ' Abadessa de Sant
Joan, després passa sota la jurisdicció de la Seu de Barcelona i més
endavant, durant la preponderancia
feudal, passà ais senyors de La Roca i per últim del 1672 finsalsegle
X i X passà a la comunitat de Santa
Maria del Mar de Barcelona.
NOTES HISTORIQUES DEL CAST E L L DE LA ROCA (del S. X al
S. X I I )
Del S. X provenen les noves
que tenim del castell de La Roca.
Es troben en un document que
acredita una donació de terres fêta r any 936 del rei LIuis Ultra
mari
(que començà a regnar a
Franca I ' any 936) en favor del monestir de Sant Cugat del Vallès. (No
hem d ' oblidar que Catalunya no
aconseguirà la independència de
dret respecte el regne Franc fins al
S. X I I I , però a la práctica es eonsi
dera des de finals del S. X). En dit
document trobem el nom vulgar
donat al segle X al castell de La
Roca, el de "Castro Morino". En

aquest hi veiem llatinitzada la paraula castell morí o dels moros la
quai cosa confirma que existís el
castell o construcciò un segle i
mig enrera, quan eis sarrains tenien
en el seu poder el territori del
Vallès.
De I S. XI data document en
el quai s' inclou el pöble de La Roca entre els que constituien les
"franqueses" del Vallès, sota domini de Nardo i Ramon Guillem.
Pere Costa, historiador, suposa
que uns cavaliers de La Roca
existents en I' Edat Mitjana prengueren el seu nom pareonímic,
d ' aquest castell. Diu també que
foren d '
aquest castell Bernât
Guillem ça Roca i Ramon Guillem
de Monteada.
Fins a mitjans del S. X I I res de
nou s' ha trobat en quant al castell
es refereix. Sols se sap que un tal
Bernât de Roca posseia a més del
castell de Toir, un castell de La Roca en r any 1187, però no especifica el document d ' una manera
determinant que fos el del Vallès
si bé tampoc afirma res contrari.
La intrèpida Adalaidis, heroina
catalana, que en I'any 1140, va partir amb altres cavaliers cap a Orient,
per prendre part en la creuada
contra els sarrains en Terra Santa
fou filia de La Roca.
Teresa Ametller
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Va ser Setmana Santa

CONCERT DE PASQUA DE LA CORAL

Com ja és tradicional per la festa de la Pasqua de Ressurecció, la
Coral Centre i Energia, de La Roca,
ha commémorât aquesta diada amb
diversos actes que foren encetats el
mati de Diumenge de Pasqua amb
cantades pels carrers del pöble, per
arribar a migdia davant la Casa de
la Vila on el Sr. Batlle i diversos regidors eis reberen. S' inicià la cantada amb r actuació de la Coral
Infantil dirigida pel mestre Sr. Pelegrí que sapigué fer amb aquests
joves cantaires un conjunt de veus
harmonioses que meresqueren forts
aplaudiments del nombrós públic
que s' havia aplegat a la plaça davant la Casa de là Vila. Seguidament
actuaren eis homes, ben conjuntats
i dirigits pel mestre Sr. Vilajoana.
Finalitzat aquest acte, tots ells foren felicitats pel Sr. Batlle i premiats amb forts aplaudiments del pú- ;
blic. Tot seguit la Coral es dirigí
al domicili del Sr. Batlle on tots
plegats, és a dir, la Coral Mixta, homes i dones, feren unes cantades
al-legöriques a la festa de Pasqua
que meresqueren eis perllongats
aplaudiments de tots els qui els havien seguit fins a la casa del Sr.
Batlle.

CENTRE

I

ENERGÌA

el les cantades magníficament per
aquest grup d ' infants i adolescents
due ja donen mostra ben palesa de
llur amor al cant i que formen
I ' escollt planter dels qui han de seguir els passos dels més grans. En
segon Hoc actuà el Cor d ' homes interpretant els vals "Tornem cantant
Caramelles", després la sardana " E l
veil dansaire" i I' havanera "Mariner de terra endins" que degut ais
perllongats i forts aplaudiments hagueren de repetir. Per finalitzar intervingué la Coral Mixta interpretant én primer Hoc " A m o r que tens
ma vida", madrigal anònim del segle
XVI, després 1' espiritual negre
"Gronxa' m estel daurat", seguint
amb la popular venezolana " A l m a
llanera". Seguí el concert amb
r "Ave Maria" del mestre Tomás
Vitoria, peca prou dificultosa com
per a demostrar I' eficient tasta del
mestre Sr. Vilajoana enfront de la
Coral i no gpns menys la bona preparació deis cantaires. Després seguiren amb una samba popular brasileira, el "Baiaio", "El Rossinyol"
del mestre Pérez Moya que fou
acollida amb forts aplaudiments,
per finalitzar I' actuació amb la sardana del mestre R. Castells, "Els
degotalls" aplaudida pel públic que
gaudi d ' una vetllada agradable i
que premià els mestres Pelegrí i Vilajoana i llurs cantaires amb forts
aplaudiments.

També el mateix diumenge a les
10 de la nit i a les Escoles Sant Jordi tingué Hoc un escoHit concert de
la Coral infantil i juvenil que sota la
direcció del mestre Pelegrí, que eis
acompanyava amb acordió, interUna vegada més, enhorabona i
pretaren cinc peces amb m o l t d ' e n endavant, amies cantaires, i felicicert: "Perduts en la immensa mar
tacions ais directors mestres Pelegrí
blava",
Ocell daurat", "Trapei Vilajoana.
cistas", "Muntanyes del Canigó",
Juli G. Valls
"Tot
baixant
per
la
drecera",
totes
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COM HA ESTAT LA DARRERA
SETMANA SANTA A LA ROCA
Com a preparació a la Setmana
Santa d ' ehguany, el divendres día
29 de març, i a les 8.30 del vespre,
tingué Hoc a la Parroquia un acte
penitencial que compté amb una
nodrida assistècia de fideis fent
que el temple s' omph's de gom a
gom, prova una vegada més de l'esperit religiös del nostre poblé. L'acte fou molt emotiu i tothom hi
participa plenament preparant-se
així peis següents dies sants de la
setmana que s' encetà el dijous dia
4 d ' abril amb la celebració de I ' Eucaristia i lectura completa de la
Passio de Ntro. Sr. Jesucrist segons
Sant Marc.
Divendres Sant, dia 5, eis actes
s' iniciàren a les 6 de la tarda amb
r adoració de Jesús Crucificat i tot
seguit la processò que de Via Crucis, processò que enguany compta
amb tres passos; el de la Mare de
Déu Dolorosa, la Creu amb Jesús
Crucificat i en darrer Hoc el Crist
jacent. Val a dir que aquesta
processò ha estât enguany molt més
participativa que en anys anteriors ,

Acabada la processò al temple,
mentre es repetia I ' adoració de Jesús Crucificat, es feren uns quants
cants al-lusius al Déu mort i crucificat per nosaltres els homes, i per
acabar es celebrà 1' Eucaristia i seguidament un cop instal-lada la reserva al Sagrari centre d ' u n senzill
però molt escaient monument, els
fidels anaren passant a 1' altar del
Santíssim per fer les seves oracions
i acompanyar uns moments el Crist
crucificat.
Dissabte Sant, a les 12 de la nit,
tingué Hoc la cerimònia del foc nou
i benadicciò del ciri pascual, renovaciò de les promeses del Baptisme
i la joiosa Eucaristia celebrant la
Ressurecció de Jesucrist, viu ja per
sempre més per la nostra salvació.
Aquesta ha estât a grans trets
la Setmana Santa a La Roca enguany.
Juli

Pàg. ir,
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La festa
IJOCS FLORALS A L ' ESCOLA
De nou, com cada any ¡ per
cinquena vegada, han estât celebrats a l'escola Sant Jordi els jocs
Florals, remémorant i donant reileu a aquesta manifestació literària que fou I' ànima del renoveliament de la nostra parla. Han estât gairebé set-cents anys d' liistòria dels jocs florals al nostre país i
r escola, amb aquest acte, pretén
retre, de forma viva, 1' enaltiment

Jordi
SANT JORDI I

que debem a aquesta celebració.
Ensems aquesta finalitat commemorativa, amb aquests jocs Florals es pretén la motivació per a
r espressió literària a l'escola. Es el
fet de la pròpia participació, tant
activa com passiva, la que reporta
una aproximació de I ' alumne en
aquest camp i això és véritablement
profitós: el nen, veient i escoltant
les lectures de les obres esco 11 ides,
se sent motivât i no cal dir que és

palés r estímul en aquel Is que
veuen seleccionats els seus treballs.
La participació activa a 1' acte
d ' enguany ha estât ben positiva;
així s ' han présentât un total de
noranta sis treballs, alguns d' ells
d ' autèntic mèrit literari, sobre els
set temes proposals, que són
bona mostra de I' interés creixent
pel concurs.
Liu is Roca
Professor de I ' Escola Sant Jordi

LA FESTA DE SANT JORDI A L ' ESCOLA PUBLICA "PILAR MESTRES'
Seguint un costum iniciat ja
en llengua catalana, que valorava
r any passat, hem volgut celebrar
especialment I' esforg personal de
d' una forma activa aquesta diada
l'alumne.
tan popular a tot Catalunya.
Els primers guanyadors de cada
Dins de I' àmbit de I' escola, i
cicle van ser:
durant unes setmanes, s ' han anat
Neus Castro (2on)
cicle Inicial.
treballant els diferents aspectes que
Oriol Tarrida (4art)
cicle Mitjá
la configuren: d ' una part, la figuSonia Seco (8è)
cicle Superior
ra del cavalier Sant Jordi, patró de
Yolanda Fernández (5è) premi esCatalunya; de I ' altra, la festa del
pecial pels treballs en català
Ilibre, i de la rosa. Segons les edats
El dia de Sant Jordi a la tarda,
i els nivells, s' ha destacat més, un
vam fer una petita festa al Patronat.
o altre aspecte.
Hi van assistir el Sr. Alcalde, el
L ' activitat en qué tots han parMossén i una representació de
ticipât ha estât els 2ons. Jocs Flor Associació de Pares. Els alumnes
rals escolars. Es tracta d ' un concurs
del cicle Mitjá van representar la
de contes, narrancions o poesies,
llegenda de Sant Jordi amb titelles
qua han estât valorades d ' acord ^ fets per ells mateixos.
amb el nivell deis nens. Hi han près
A tots els guanyadors se ' Is va
part tots els alumnes, des de pàrvuls
regalar un Ilibre, obsequi de I ' Afins a 8è. S ' han premiat els quatre
juntament i una rosa feta pels
millors treballs de cada cicle, i un
alumnes de 3er.
premi especial pels treballs escrits
A la sortida, hi havia una para-

da de venda de Ilibres atesa per
r Associació de Pares, on es podien
trobar Ilibres especialment dedicats
al públic infantil i juvenil. S ' havia
demanat que tothom que vulgués
comprés un Ilibre per donar-lo a la
biblioteca de I' escola. Per la seva
banda. I' Associació de Pares ja ha
anuncíat la donació d ' un important lot de Ilibres per aquesta biblioteca.
Aquest mateix dia va sortir un
número especial de la revista escolar "Bombín" per publicar els
quatre treballs guanyadors del 1er.
premi de cada cicle.
Estem contents de la participació i de la il-lusió amb qué tots hi
han col-laborat, i esperem tornarhi r any que ve, i millorar-la si podem.
Els professors

LLEGENDES DE SANT JORDI
Sant Jordi, cavaller i mártir, és
I ' heroi d ' una gran gesta cavalferesca, que la tradició catalana creu esdevinguda ais voltants de la vila
de Montblanc.
Diuen que assolava eis voltants
de Montblanc un monstre ferotge
i terrible, que posseia les qualitats
de caminar, volar i nedar, i tenia
r alé pudent. Era I' estrall deis ramats i.de la gent, i per tota aquella
contrada regnava el terror més profund. La gent va pensar en donar-li
cada dia una persona com a presa, i
així va fer-se durant molt de temps.
Heus aquí que un dia va voler la
sort que fós la filia del rei la destinada a èsser pa del monstre; la donzella sorti de la ciutat i s'encamina
cap el catau de la fera, però feu el

cas que quan va èsser un xic enllà
de la muralla, se li presenté un jove
cavaller, cavalcat en un cabali
blanc i amb una armadura tota daurada i Huent. I entre aqüestes, la
fera va presentar-se. Després d ' una
ferotge Iluita el cavalier que era
Sant Jordi, Iligà la béstia pel coli i
donà a la donzella perqué ella mateixa la portés a la ciutat.
Sant Jordi, per altra banda, va
ajudar molt als catalans en les lluites contra els moros. Quan el rei
moro va conquerir Mallorca, davant
de la gran victoria el rei va'pensar
d' emprendre la conquesta de València, però el flagell de la fam no
el deixava acabar de decidir. Un dia
se li presentà Sant Jordi, que li
liurà una ampolla de vi, un pa i un
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vedell; per més que van fer rajar la
bota, llescar el pa i esquarterar la
bestiola, sempre va restar la bota
ben piena i el pa i el vedell tan
sencers cpm quan el Sant cavaller
els va Iliu'rar al rei, així, tot l'exèrcit pogué menjar durant la Iluita.
Les corts catalanes 1' any 1459
van decretar festa el dia de Sant
Jordi i van manar que en tal diada
ningù no es dediqués a cap feina.
Us en podria seguir explicant
moites de llegendes que hi ha al
voltant de Sant Jordi, però crec que
són suficients perqué tots pugueu
coneixer millor aquest valent cavalier, patró deis catalans.
Aqüestes histories són apresas
del "Costumari Català" de Joan
Amades.
,
Isabel M. Vera
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La natura a La Roca
per Rupert Brito
PARLEMDELMOGENT
Amb la natura ens passa com
amb la salut: com menys tenim més
la valorem. Potser per això eis pobles rics en natura no es preocupen
massa de cuidar-la de manera semblant al que ens passa a la vida. Però en realitat la natura com la vida
aguanta moites malalties fins que
arribi una que acabi amb ella. A
la Roca tenim alguns ecosistemes
que tenen una salut que podriem
anomenar bastant normal per als
temps que corren; són algunes
de bosc que no han sofert taies
excessives, rierols poc freqüentats,
zones rupicoles ..., però tambe
tenim zones greument amenaçades
que tenen unes condicions de vida
molt per sota del que es pot considerar vida natural. De les coses
bones que hi ha es parlará en un
altre paper; avui veiem com es
troben uns punts que tenen un perill greu degut a la seva situació. Es
tracta de la zona del riu Mogent.
Actualment totes les zones humides d ' Europa están passant per
una fase d '
estudi i proteccio
perqué els organismes europeus
s' han adonat de la fragilitat que
tenen aquests espais. Un riu contaminât, canalitzat amb materials
inerts, pie d ' escombrarles domèstiques o industrials presenta un doble perill: per una banda la possibilitat d ' originar malalties de tipus
infecciòs o quimic, per una altra la
pèrdua d ' una gran riquesa floristica i faunistica té el mateix valor
que un monument arquitectònic o
un quadre famòs. Perqué ¿quina
cultura demostra un pöble que respecta i guarda una pintura i alhora
destrueix o tala un bosc milenari a

ACTIVITATS ESPORTIVES ESCOLA SANT JORDI
PART ITS FUTBOL-SALA
BENJAMINS:
Partit molt emocionant pero
dominât pel equip B durant la totalitat del partit. El partit ha acabat
amb el résultat de 0-3 pel equip B,
els gols han estât marcats per M.
Quintana (2) i Roger Pont.
ALEVINS:
Partit molt igualat amb un ré-

particulars per animals i plantes.
tots els seus nivells?. Des de les auLes abundants zones humides pretoritats autonòmiques, estatals i
senten
molt bones condicions permunicipals fins als veins, passajants
qué
vinguin
tant els ocells aqüatics
i escombriaires tothom té dret a
com els que arriben de passada. Es
abocar, o permetre que es faci,
un Hoc ideal per fer una petita retots els materials que esvolgui: cap
serva
ornitològica que podria ser
control, cap vigilancia eficaç, el riu
un important centre d ' interés pel
és el por franc per a les escombrapöble.
rles i passa a ser una claveguera a
eel obert. Per altra banda, al riu se
Seguint el curs del riu passem
li treuen els seus elements naturals
per
la curva que hi ha davant de
dones existeix un intens comerç
can
Coana:
un altre cop el riu poamb la seva sorra que es buida del
dría
ser
un
Hoc bonic, voltat
riu, i amb ella la vegetació, els nius
d
'
horts,
amb
la
vista del castell i
i tot el que es troba fins als marges
d
'
una
magnífica
masia. Passem el
deixant-los tan amples com es pot.
pont.
Els
marges
podrien
continuar
A això li dieuen "netejar el riu" i
tenint un cert encant, malgrat la
véritablement el deixen net: ni vepreséncia de la central eléctrica, si
getació, ni cries d ' ocells aqüatics,
es
disposés d ' un petit passeig, peni fons tou per arrels, fent baixar
rò de seguida ens trobem amb la
de vegades el nivelI dels pous
sortida de les clavegueres, abocaparticulars dels voltants i encara
dors d ' escombrarles, etc. que impodriem seguir amb les conseqüénpossibiliten el camí. Passat aquest
cies de les netejes incontrolados
tramo
brut, el riu torna a gafar
deis rius.
el seu aire habitual fins arribar a
Tot això que s' ha dit passa a
Vilanova.
la majoria dels rius, i així están. Pei Quina pena no saber aprofitar
ro conscients del mal que s' està
un
passeig
a la vora d ' un riu i en
fent, actualment existeix una camel seu Hoc permetre que la brutípanya de protecció de les zones
cia ho invadeixi tot!.
humides europees patrocinada per
Véritablement no se sap qué
la C.E.E.. I nosaltres qué podem
cal
dir
per fer veure que el Mogent
dir i qué podem fer amb el riu que
és un riu bonic, que té vida, que té
passa pel poblé?.
moites possibilitats i que 1' estem
¿Cal recordar qeue el riu Mocobrint d '
immundicies. ¿Qué
gent quan passa per La Roca precaidria
per
arreglar-ho?
Tots ho sasenta una zona d ' aiguamolls que
bem? netejar les vores, cuidar les
són d ' un gran interés malgrat la
ribes i accesos, plantar arbres a
seva brutícia?. Ala zona del peu
les vores i prohibir enérgicament
del castell tots coneixem unes bastota acciò que anés contra el riu.
ses amb aigua tot I' any que tenen
I això no és car si s' ho proposa
molt aprop eis bosquets frondosos
un pöble que vol recuperar el seu
on viuen nombrosos ocells. També
riu. Per qué recordem-ho: T aigua
es troba aprop el penyasegat del
és la nostra vida i ja estem gastant
castell, el puo de glaç i un rocam
la que es guarda sota terra.
vertical que permet habitats molt

sultat injust, ja que tots dos equips
van fer mérits per guanyar el partit, però finalment va guanyar 1' equip A, amb un résultat de 2 gols
a 1. Per part de 1' equip A, gols de
Santi Raymi i d ' en Ramon Pique,
i per part de I ' equip B per en Xavier Ribera.
INFANTILS:
Partit de poc interés, ja que l'e• quip A ha dominât quasi tot el
partit, sobretot a la segona part, on
s' han aconseguit 4 dels 5 gols. Els
gols han estât aconseguits per part
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ae I' equip A, per Alvar, Roberto,
Jordi, Marcel (2), per part de
requip B, pel Sergi.
FEMINES
Partit molt emocionant ja que
no va quedar decidit fins el final. El
résultat fou de A 2 - B 0, els gols
van estar aconseguits per Sonia
Altimira i Mònica Gimeno.
Cal remarcar que també va haber-hi una cursa popular i uns partits d ' hàndbol que ens _ha estât
impossible d ' informar.
Carles Vila
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TORNEIG

Pàg.l'
ALEVI

DE FUTBOL

Els dies 12 i 13 d ' abril es va
celebrar al camp Municipal de
,Fútbol el 2on. Torneig Internacional de Fútbol entre els seguents
equips:
Penya Bíanc-Blava; St. Josephs
College, Cardedeu i C.F. La Roca.
El dia 12 es van celebrar les semifinals, que les van disputar els
següents equips i résultats:
P. Blanc-Blava- St. J. College
Cardedeu - C.F. La Roca
(penaltis)

0-5
1-1

El partit de La Penya amb els
anglessos el résultat ho diu tot, ja
que ells amb una talla superior a
la de r equip local van saber imposar-se sense despentinar-se, ja que
els nois de la Penya es van desmoralitzar gol darrera gol. En el se-gon partit va ser un partit totalment dominât pel La Roca, però
al final els penáis jugaren de cara
al Cardedeu.
El dia 13 es van disputar les
finals amb gran assistència d ' afeccionats. En la final de consolació
va ser una injusticia que el résultat
es tingués de decidir pels penáis
ja que tots dos equips podien
haver guanyat. I es que quan
juguen aquests dos equips de La
Roca r espectacle està assegurat.
I a la final un altre cop els
anglesos, encara que aquesta vegada van posar uns nois més petits
es van guanyar molt merescudamentel 1er. Hoc.
Els résultats vàren ser els
següents:
C.F. La Roca - P. Blanc-Blava
0-0
(penaltis)
Cardedeu - St. Josephs College 2-4
Carles Jimenez

SERVBI TAXIS

; RESULTATS DE FUTBOL
Jornada del 23 i 24 de marp 1985
'BENJAMINS
UA ROCA - Monteada
LA TORRETA - Lligàd'Avail
U.D. Palou -C.F. LA ROCA

4-3
0-5
1-2

ALEVINS
Miquelenc - C.F. LA ROCA
PENYA B-BLAVA - Palou
LA TORREJA - Bell-lloch

2-7
3-0
0-3

INFANTILS
LA TORRETA - Les Franqueses3-1
Parets -C.F. LA ROCA
0-3
PENYA B-BLAVA - Vilanova
3-2
JUVENILS
C.F. LA ROCA - Palautordera
Bellavista - PENYA B-BLAVA

0-1
1-3

1 -3

3ra. REGIONAL
LA TORRETA - Lligàd'Amunt3-3
Jornada del 30 i 31 de marg 1985
BENJAMINS
C.F. LA ROCA - Montmeló
2-2
Bell-lloch - LA TORRETA
s/r
l'ENYA B-BLAVA descansa
ALEVINS
LA TORRETA - L a Garriga
1-1
Martorelles - C. F. LA ROCA
1 -O
PENYA B-BLAVA-Montmeló 0-1
INFANTILS
Montmeló - PENYA B-BLAVA 5-1
C.F. LA ROCA - L a Ametlla
1-4
LA TORRETA no va jugar
JUVENILS
PENYA B-BLAVA - Montornésajor.
Cánoves-LA ROCA
3-3
RESULTATE DE FUTBOL
AFECCIONATS
C.F. LA ROCA -Satèl-lit
3ra. REGIONAL

Jornada del 7 i 8 d ' abril del 1985
BENJAMI
Descansen Penya Blanc-Blava; La
Torreta
i C.F. La Roca.
ALEVINS
LA ROCA DEL VALLÈS

C.F. LA ROCA - Lligá d Amunt 0-2
La Ametlla - LA TORRETA
4-5
LA PENYA no va jugar
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3-2

AFECCIONATS
C.F. LA ROCA - Gualba

dia 28-4

3ra. REGIONAL
LA T O R R E T A - L a Ametlla

5-4

Jornada del 13 i 14 d'abril 1985
BENJAMINS
PENYA - Monteada
3-4
LA TORRETA I LA ROCA descansen.

No van jugar cap deis tres equisp
INFALTILS
PENYA B-BLAVA - Montornés 0-3
LA ROCA i LA TORRETA no van
jugar.
JUVENILS
C.F. LA ROCA - Les Franqueses1-3
Vilanova - PENYA BL-BLAVA 1-8
AFECCIONATS
Casconobel - C.F. LA ROCA

2-1

3ra. REGIONAL
Palautordera - LA TORRETA

3-1

Jornada del 19 i 20 d ' abril 1985
MINI-BENJAMI
Bell-lloch - PENYA B-BLAVA

9-1

BENJAMINS
PENYA B - B L A V A - S t . Angel 1-10
LA TORRETA-Martorelles
0-3
Llinars -C.F. LA ROCA
0-4
ALEVINS
S'ha aeabat la eompetieió.

1-1

Sta. Perpètua - LA TORRETA 4 - 2

Major, 49 Tel. 842 01 15

JUVENILS
PENYA BL-BLAVA - Cánoves
LA ROCA no va jugar

ALEVINS

AFECCIONATS
Agrupació - C. F. LA ROCA

INFANTILS
Martorélles - LA ROCA
9-1
LA PENYA i LA TORRETA no
jugaren.

INFANTILS
S' ha aeabat la eompetieió, destacant que LA TORRETA jugará
l'any que bé a lera. Divisió.
JUVENILS
PENYA B-BLAVA - LA ROCA 5-0
AFECCIONATS
C.F LA ROCA descansa
3ra. REGIONAL
LA TORRETA- Gramies

2-2

Maig 1985

Pàg. 18

B.M.

LA

ROCA

TORNEIG INFANTIL AMB MOTIU DEL Xè. ANIVERSARI DE
LA PENYA BLANC BLAVA.

CAMPIONS!!

Bé, després de tots els anys de
sacrifici de totes aquelles persones
que' han fet possible que tinguem
una cantera d ' handbol, ja han donat el seu fruit. La categoria d'alevins han quedat
CAMPIONS PROVINCIALS DE
CATALUNYA
Així ja ho han demostrat en el
últim partit que els enfrontava a un
gran equip conn és el "Corazonistas". Penso que les paraules sobren
davant el résultat.
LA ROCA 26-CORAZONISTAS 19
AleixO), Vicens, Joel (2), Albert, J. Puig (2), X. Puig (9), E, Porteli (4), G. Pernal (5), Josep (1).
Joan Bramona LIònch
PARTIT DE JUVENILS 21.4.85
Penya Blanc-Blava
G.F. La Roca

5
0

El partit va ser un partit molt
dolent, ja que el força vent que feia
ai mati del diumenge, va ser molt
fort, i era impossible jugar la pilota, però dintre d '
aquest mal
joc, van èsser els nois de la Penya
els que van saber jugar miilor a la
pilota i els que al final van assolir
la victòria, totalment justa, però
potser una mica ample, ja que el
joc es va desenvolupar sempre al
mig del camp. Els dos equips
van fer les seves mi Hors jugades
a pilota parada (La Penya va fer
4 dels seus 5 gols al llançament de
corner). En f i un partit per oblidar
per les inclemències metereològiques.
Garles Jimenez

Eis propassats dies 4 i 6 d ' abril es celebrà un Torneig internacional al nostre pöble, el quai desperté molt d ' interés pels equips
que s' hi presentaven. En primer
Hoc el G.F. La Torreta, el qual
s' havia proclamai campió de la
2na. Divisiò grup Xè., mantingué
una bonica Iluita amb 1' E.G. Granollers, que acabà segon en aquesta
Miga i també participava en aquest
torneig.
Sens dubte I' atracciò d'aquest
Trofeig eren aquests jovenets anglesos del Groydom School, eis quais
han vingut a fer una petita gira.
Finalment, I' equip local la
Penya Blanc-Blava de La Roca que
milita a la 2ona. Divisiò grup IX
i que actualment està en tercer Hoc.

minar el centre del camp, encara
que li costava entrar per la bona
defensa deis jugadors locals, tot i
així va acabar amb 0-1.

El dissabte, a les 10 del mati es
va celebrar el partit pel tercer i
quart Hoc entre el G.F. La Torreta
i el Groydom School. Si en el
partit anterior 1' equip anglès no
va saber-se trobar en el terreny de
joc, en aquest segon partit va succe ir tot el contrari, ja que tot perdent per 3-1 al final de rencontre,
ningú es va estranyar que en eis
primers 40 minuts haguessin anat
als vestuaris amb 2 o 3 gols de diferéncia. Però a la segona part 1' entrenador de La Torreta va fer sortir eis titulars i varen guanyar el
partit per 3-1.

Resultats i classificacions:
G.F. La Torreta - E.G. Granollers2-5
Groydom School-P. Blanc-Blava 0-5
3er i 4art Hoc:
Groydom School - La Torreta
1-3
Final:
P. Blanc-Blava - E.G. Granollers 2-1

A les 12 es va jugar la Gran Final entre 1' E.G. Granollers i la
Penya Blanc-Blava de La Roca, la
qual tingué dos parts ben diferents.
En la primera el Granollers va do-

A la segona eis jugadors de la
Penya sortiren amb molta empenta
i afany de que el trofeig es quedés
a La Roca, aconseguint-ho d ' una
manera clara al marcar dos gols
molt bonics que a la fi li donaren
el 1er. Hoc.
Gal agrair a la Penya Blanc-Blava i a totes les entitats esportives
del nostre poblé per fer aquests
torneigs, siguin de I' esport que
siguin, ja que contribueixen d ' una
manera molt positiva a engrandir
r esport del nostre poblé.

En conseqüéncia:
1 - Penya Blanc Biava
2 - E.G. Granollers
3 - G.F. La Torreta
4 - Groydom School
Màxim goíejador: Golomer 4 gols
(Penya Blanc-Blava)
Millors jugadors: Fortuny (Penya
Blanc-Blava; Hilario (Granollers).
Garles Ventura i Perarnau

CAMPIONAT DE DOMINO
Jornada 33

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

Parelles
M. Planas - López
Martín - Guai
Guijo - Trujillo
J. Santafé - Caballero
Planas - Salvat
Mirò - Bufi
Vila - Vila
Benítez - Pujol
Gampins - Mulero
Antón - Torta
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Punts
47'5
46'5
41
39
39
38'5
38
37
36
35

Gómez - Escuela
J. Liria - Querpache
R. Santafé - Duran
Ribó - Iturrí
G.Ventura - Planas
Berenguer - Busca
E. Martín - J. Planas
Espín - Mompart
Lazo - Lorido
Delmás - Godinag
Jané - Bartrés

35
33
32'5
31'5
30'5
30'5
30
30
26
25'5
19'5
Garles Ventura

Maig 1985

Pàg. 19

CLASSIFICACIO DELS EQUIPS DE FUTBOL-

3.» REGIONAL - Grup VÍIL1.
2
3
4
5
6.
7
8.
9
10
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Caldes
LesFranqueses
OlímpicG.
Vilamajor
Palou
Bellavista
LIiçàd'Amunt
Polinyà
Palautordera
Inacsa
Sta. Perpètua
At. Vallès
Corrò d'Amunt
Almerienc
Sentmenat*
laTnrreta
L'Ametlla
Gramics

28
29
29
29
29
29
28
25
29
29
28
27
28
29
28
26
29
29

23
19
19
14
14
13
13
11
11
11
11
10
7
6
3
4
5
1

3 2
7 3
5 5
8 7
5 10
6 10
5 10
8 6
8 10
7 11
7 10
5 12
5 16
716
12 13
7 15
4 20
8 20

84 27 49 +23
73 35 45+15
97 44 43+15
64 49 36 + 6
74 55 33 + 5
68 62 3 2 + 4
56 42 31 + 3
56 41 3 0 + 4
49 61 30
43 37 2 9 + 1
64 62 29 - 1
47 54 25 - 1
45 58 20 - 8
49 8 3 1 9 - 9
36 58 16 - 1 0
49 74 15 - 1 3
62 97 14 - 1 4
33108 10 - 2 0

* 2 punts menys per sanció federativa

AFECCIONAIS - Grup X

r
*

i

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

25
24
25
26
24
25
23
25
24
24
24
25
23
24
25

Sant Feliu
Gualba
Vilanova
Canovellenc
Montornès
Agrupació
Pirates
Miquelenc
Satèllit
Caldes
Congest
New Pol
La Roca*
Cànoves
Casconobel

21
16
16
13
13
12
12
9
8
8
6
6
6
4
2

1
4
4
5
5
4
5
6
7
5
7
5
4
2
0

3101 26
4 66 34
5 72 30
8 64 51
6 54 34
9 64 57
7 66 47
10 53 46
9 38 43
11 52 45
11 39 63
14 42 79
13 35 48
18 48 81
23 30138

43+17
36+12
36 + 12
31 + 5
31 + 7,
28 + 4
27+ 3
24
23 - 1
21 - 3
19 - 5
17- 9
14 - 8
10 - 1 4
4-20

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Montmeló
Palou
At. Vallès
Bellavista
Palautordera
Cànoves
la Roca
Montornès
Vilanova
Les Faldes
Martorelles

26
27
25
26
26
26
24
25
26
•27
'5

13 5 8
11 6 10
12 4 9
11 4 11
9 6 11
8 6 12
8 5 11
7 6 12
5 1 20
2 4 21
2 1 22

66 66 31 + 5
61 52 28 + 2
67 60 28 + 2
57 67 26
52 65 24 - 2
74 82 22 - 4
61 54 21 - 1
51 64 20 - 6
46 90 11 -15
38126 8 -18
31 115 5 -19

INFANTILS

2.« DIVISIÓ - Grup IX1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

La Torrefa
Granollers
At. Vallès
LesFranqueses
Canovelles
OlímpicG.
Vilamajor
Palautordera
Sant Geloni
Cànoves
L'Ametlla

19
19
20
20
19
20
20
20
19
19
19

17
0103 24
14
3 80 22
13
6 75 45
12
6 92 29
10
5 54 25
8 77 58
1211 54 86
7
11 49 54
6
13 58 76
6
1 0 18 20121
1 0 18 15134

36+18
30+10
27+ 7
26+ 6
24+ 6
24+ 4
16-4
15-5

Canovelles
Inacsa
Bigues
Les Franqueses
P. Blanc B.

25
26
26
27
27

19 5 1 75
18 2 6 90
16 5 5 89
16 4 7 94
17 2 8 91

10
8
9
7
6
5
1
2

4
7
4
3
4
6
6
1

8
7
9
12
12
11
15
19

35
64
46
30
39
38
29
18

43
41
46
50
46
63
67
97

24 +
23 +
22
17 16 17 8 -14
5 -17

80 18
55 20
42 25
51 28
46 28
39 35
49 37
41 31
36 37
27 54
38 76
24128

39+ U
32 + 10
31+9
31 + 9
29 + 7
34 + 2
22
20- 2
17 - 3
9 -13
8-14

2.« DIVISIÓ - Grup VIII1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Montornès
LIiçàd'Am.
Montmeló
Palou
Martorelles
Parets
La Roca
P. Blanc B.
Vilanova
LIiçàV.
Palau Plegam.
Miquelenc

22
22
22
22
22
21
22
22
21
22
22
22

19
14
14
13
12
10
10
8

2
4
5
4
5
7
10
10
10
16
0 18
0 22

0 -22

2 -18
2-18

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Montornès
Montmeló
P. Blanc B.
L'Ametlla
SantFost
Martorelles
LIiçàd'Amunt
LIiçàV.
Miquelenc
La Roca
Vilanova
Parets

22
22
22
22
21
21
22
20
22
22
22
22

17
15
14
13
10
8

1
2
7
7
5
8
8
9
13
15
14
16

87
80
62
88
58
52
48
35
43
37
31
22

26
29
43
48
24
41
55
44
80
97
70
83

38 + 16
35 + 13
29+ 7
28+ 6
26+ 6
21 21 -

1
1

18-2
14-8
13-9
10-12
7-15

ALEVINS

2? DIVISIÓ - Grup VII28 43 + 19
36 38+12
35 3 7 + 9
50 3 6 + 8
52 3 6 + 8

22
22
22
22
22
22
22
.22

2." DIVISIÓ - Grup X

JUVENIL
1.
2.
3.
4.
5.

UToiïeta
Canovelles
At. Vallès
LIerona
Palautordera
LesFaldes
Les Franqueses
L'Ametlla

12-6

' 2 Dunts menvs per sanció federativa.

3." DIVISIÓ - Grup V.^

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.
2.
3.
4.

Granollers
LIocBell
Cardedeu
olimpie G.

21
21
22
22

19
18
14
10

1
1
5
7

NOVETATS
ELECTRODOMÈSTICS
JOGUIIMES
LLISTES DE NOCES

SERRA
Màquines de cosir WERTHEIM

71
83
55
54

13
18
33
44

39+19
38 + 16
31+ 9
25 + 3

Carrer Catalunya, 86
Telèfon 842 01 44 ,
LA ROCA DEL VALLES

LLIBRES LLEGITS I RECOMANATS
"E! pájaro espino"
Autora: Colleen Me. Cullough
Editorial: Plaza & Janés.
Aprofitant qua TVE, els dimarts a la nit, ens ofereix la pel-Iicula "El pájaro espino" us voldria
parlar del llibre.
Escrit per una excel-lent novellista americana. "El pájaro espino"
ens explica les dificultats d ' una familia on una sobtada herència els
obliga a traslladar-se a la mansió de
Droggeda, a Australia.
Novel la rica en personatges.

tots ells en si mateixos amb vida
pròpia (tot i que en la pel-licula, i a
opinió personal, queden una mica
diluits), i están sotmesos sempre a
una liuita constant per la pròpia
supervivència.
Novel-la apassionant des de la
primera pàgina a la darrera, on es
barregen passions, ambicions i sentiments profunds.
Els principals protagonistes són
el Pare Ralph i la jove Meggy, encarregats de fer-nos viure una autèntica historia d ' amor que no es
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veurá culminada per I' ambició del
primer. •
Al parlar del "El pájaro espino"
no ens podem oblidar del paper tan
important que juga 1' esglesia en
aquest llibre. Té tant poder el Vatica? ... Es tan influient I' església
en la nostra societat?? ... Es real la
liuita pel poder dins la propia .església?...
Llegiu el llibre i descobrireu
una novel-la extraordinaria que jo
la puntuarla amb un " 1 0 "
Isabel M. Vera

r
VINS-OLIS-CERVESES-REFRESCS

Delegad on Comarcal;
PERE MIRÓ PUJADAS
Carrer Oavé, 18
Tel . « 2 00 14
LA ROCA del VALLÈS

Oficines Centrate:
Via Laictana, 20 atic
Tds. 315 23 12 51
315 2412 51
BARCELONA - 3

BODEGAlAROCA
EXCEL-LENTS
PRIOR
OLÍS

Assegurances

Cerveses

d'AutomóbiIs,

d 'Incendis,
de Vid res,
de Robatoris,
Responsabilitat
Civil i Responsabilitat
General,
d 'Accidents individuals,
etc.
Assegurances
Aaráries
combinadas

¿.stàtica

V

i

CAMPO

Grans

PENEDES
ESA

D'OLIVA
i

HENINGER

especial a Bars i
Restaurants
Es serveix a
domicili

"enor Viñas, 18 - Tel. 8 4 2 0 9 26

ofórtes
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de

maig

21.
21.
51.
51.

460 Pts.
350 Pts.
90 Pts.
250 Pts.

V
Oli d'oliva Borges 0'8
Oli de llavors Borges
LIeixiu
Rentaplats

Li ofereix tots els tractaments necessaris
per a la conservació del seu físic i la seva silueta;
Neteja de cutis - Tractament antiarrugues - Enfortiment
de papada i coli - DepHació a la cera - Dep,lacio electnca
Massatqes corporals - Serveis de sauna Finlandesa
Banyera hidromassatge
(bfA)

Solarium

PURS

CRUZ

Servei

TSeUasa

J U P I T

VINS DEL
ATG AND

UUA

Hores a convenir - Tel. 842 03 74
V.

C/. CERVANTES,s/n.- LA ROCA DEL V A L L E S

X

Póliqa de despeses
de defensa jurídica

l

1 Maresma
•(/ de Bordados

A D V O C A I S - PROCURADORS - NOTARIS
PERITS - FIANCES JUDICIALS, ETC. ETC.
R e c t a i ó , Defensa, Transeünts i Passatgers
Magistratura del Treball

AGENT

\

^

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

COMARCAL;

JOSEP GIRBAU FABREQAS
C/. C A T A L U N Y A , 1 2

I a ROCA

Tel 842 p M ' }

GRUP
ASSESORIA
JURÍDICA, LABORAL,
CONTABLE, FISCAL
LA ROCA; CatalunYa,14 - Tel. 842 07 19
B A R C E L O N A ; 08029 - Teléf. 321 56.43.
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J.

J

V

VIDEO
CLUB
LA ROCA
VENDA ILLOGUER
DE PEL-U'CULES

Carrer Catalunya, 79
Telèfon 842 02 50
LA ROCA DEL V A L L È S

GARATGE I TALLER
DE REPARACIONS

RAMON
TUXANS
SERVE! O F I C I A L

TALBOT
Clavé, 8 - T e l é f . 842 02 18
LA ROCA DEL V A L L E S

