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FED-ERRATES N.8 AN Y II
Pàgina 4:
En l'article titulat "Binó, qui
ho farà?" hi falta un paràgraf.
En el primer punt i apart hi ha
d'anar el següent: "Per poc que
ens fixem en eis nens, veurem
que ja les seves primeres paraules "mama", "pilota", "amie"
... posen especial ènfasi en dir:
"mama", "la meva mama",
"el meu amie" ... Aquest gran
afany per fer veure.
En el mateix article i cap a les
10 ultimes línies hi ha d'anar el
següent: " I també que ens digui que com eli ha estât molt
temps cuidant-la, ara, pel sol
fet d'èsser la seva flor, ès la més
bonica del mon, encara que en
eis altres planetes que eli ha visitât n- hi hagi mils de idèntiques a aquella. Això és el que
hauriem d'aplicar al nostre pöble. També n'hi ha mils de pobles, però Là Roca és el nostre.
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PRACTICANT DE LA ROCA
Càndido Martínez Carayol.
Carrer Anselm Clavé, 87.
Horari: Laborables, matí 12' 30
a 13'30itarda, 7 a 8 .
Dissabte, IO a 1Q'15.
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UNGAMI DIFICIL
El que ara es vol solucionar és un mal que La Roca pateix dé fa força temps, massa temps. Un mal que
té, per una altra part una cura molt concreta, però difícil també dassolir. DificiI però estrictament necessària.
Ens estem referint al problema del pia general, tantes
vegades anomenat. Per què necessita La Roca un pia
general? Dones perqué La Roca, com tot pöble, ha de
preveure i prefixar com vol que sigui el seu futur, com
vol crèixer i de quina manera es vol agrandir, on vol situar els seus equipaments esportius i les seves indústries, on les seves zones verdes i on els altres equipaments urbans. I aquests són problèmes que no admeten demora; són problèmes sobre els que cal reflexionarhi i als que cal donar-li sol-lucions, no amb presses,
però tampos amb retard. Fins ara La Roca es regeix,
urbanísticament parlant, per unes normes subsidiàries
municipals, unes normes prpvisionals que demanen la
confecció d'un pia general més ampli, complert i omniabarcant. Un pia general sobre el que sortosament ja
s'hi està treballant. El cami que cal recôrrer és un cami
difícil, llarg i dur, però un cami que cal recórrer. La nécessitât d'un pia general està, dones, més que probada.
El fet que s'estigui enllestin l'elaboració d'un pia general ens ha, dones, d'agradar. Es un fet que hem de veure
amb bons ulls. Però més enllà de tot això, és un fet que
ens ha d Interessar a tots els ROQUERO LS. Perqué, com
ja hem dit abans, un pia general suposa d'alguna manera
un "projecte", una manera de concebre el pöble en el
futur. I això ens interessa a tots. Per això mateix, quan
aquests projecte sigui exposât al public, al pöble, hem
d'analitzar-lo, comprendrel i aportar-hi millores i retocs.
AL DIRECTOR
Pubilcitat en I ' esport local
Sr. Director:
Jo voldria deixar constància de
I ' enorme preocupació i afany que
están posant els dirigents dels nostres equips locals de fútbol, tant de
la Penya Blane-Blava com de La
Roca. Cada dia són més les difieultats que entorpeixen aquesta tasca
tant bonica de fer esport. Al nostre
país hi manca una autèntica planificació esportiva a nivell bàsie. Penso
que en els últims anys hem anat
enrera: només s' ajuda a 1' esport
d' elite; el govern socialista no ha
posât els medis ni les persones ade-

No entrebancs. No cal confondre els termes. S "ha de caminar sempre endavant. Suggerir és ajudar a caminar.
Per això s'ha de suggerir, per millorar un projecte. D'entrada, dones, ens hem de regraciar tots plegats del fet
que s'estigui enllestint una tasca que calia enllestir sense més demora; però endemés, quan sigui el moment,
hem de contribuir a aquesta tasca. Però això ja arribará
Ara, felieitem-nos pel fet que s'hagi començat aquest
"cami difícil"
QUE SIGUI PEL POBLE
L'enrenou que hi ha aquests dies al carrer de
l'Església amb motiu de l'asfaltat d'aquest carrer ha deparat una sopresa: s'han trobat unes pedres de moli.
Sorpresa fins a cert punt, dones, com ja havià anticipat
aigú, era molt d'esperar que apareguessin restes del
nostres avantpassats, essent com és el carrer de l'Església el nueli originari del poblé. I sorpresa agradable,
perqué això ve a enriquir el patrimoni del poblé. I sorpresa que comença a plantejar problèmes que no haurien
de sorgir; ens referim, per exemple, al "problema" de
qui se les queda. Sembla lògie que sigui el poblé, és a dir,
l'Ajuntament, qui se las quedi, i en cap cas un o uns
particulars. De fet, aqüestes pedres les tenen ara particulars, sigui pel que sigui. No eritiquem pas a ningú.
No sabem per qué les tenen ni ho volem saber, ni molt
menys jutgem el que van fer. Es més, suposem que si les
van agafar va ser en fí de bé, per custodiar les, però
sabedors que això que es va trobar és del poblé. Per una
altra part, esperem que l'Ajuntament no demori més
una actuació que ja shauria d'haber-se produit: anar-les
a cercar i traslladar-les a la Casa de la Vila, i un cop allí,
disposar-ne el seu ús. Així hauria de ser i esperem que
així sigui.

[.a Revista " R o i i u e r o l s " ' a p j a f i x les c a r t e s d^ls scus l e c t o r s i, m a l p - a t t.'nir-les
t o t e s p r e s e n t s , nom<'s p u b l i c a r a , |icr r a o n s obvies (i t^spái, a c u e l l e s q u e j u l p m e s
i n t c r e s s a n t s i a c t u a l s , en (¡uanl al tenia ipic t r a c t c n . T o t e s les c a r t e s n a n d e p o d i T
a()arèixer firinades. N o |)ublicareni c a r t e s sicnades anib p s e u d ô n i m s o iniciáis.
A i x i n i a t e i x , h e m de p o d e r c o m p t a r a m b les clades c o m p l e t e s d e 1 a u t o r , c o m s ó n
el n o m , I ' a d r e c a í t e l é f o n i n d o s ) i el n ú m . del D . N . l . I x s c a r t e s h a n d e ser e s c r i t e s
a m à t j u i n a , a d o b l e "'spai, i a g r a i r e m ipie tituoiin u n a e x t e n s i ó m à x i m a d e 2 5 l i n i e s .
Dirigiu-les a: Revista " K o q u e r o l s " c a r r e r d e D a l í . 2 3 . La R o c a .

qüades al capdavant de l'esport nacional. No veureu mai a La Roca
cap important dirigent de Federacions al camp de fútbol, però, això
sí!, al camp del Barca i al de I' Espanyol hi són cada partit. I això
passa en tots els esports. Es per tot
això que cada dia s' hauria de reconèixer més la tasca d ' aquests grans
dirigents d' esport-base: es mereixen un monument, aquests si! Per
tot això, quan aquesta gent us de-

manin la vostra col-laboració, no els
la negueu, i així entre tots enlairem
el nostre fútbol local. Jo no voldria
que aixô s' interprétés com un favoritisme cap al fútbol, sinó que ho
generalitzo a totes les entitats esportives de La Roca. Potser personifica el fútbol, ja que és el terreny
que més conec des del meu càrrec
de dirigent i entrenador, i potser
també cal remarcar que a La Roca
hi ha 11 equips en les diferents

Passa a la página seguent
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REFLEXIONS
Célébrât el meu aniversari vaig
pensar que, si, reaiment era un any
més gran, però que interiorment em
sentia més jove que quan vaig acomplir els vint. Per qué?, podeu pensar.
-'Ais vint anys tenia molta pressa"
per ser gran, volia èsser "madura",
"realitzada", saber de tot, tenir
molta experiéncia.
Per aconseguir això vaig començar a empassar-me llibres d'autors
(si eren prohibits millor), biografíes
de politics compromesos, converses
profundes, etc. . . . Tota una carrera
per poder ser gran per la "vía ràpida".
Però no calia córrer tant, no calia tenir tanta pressa, la vida és la
que s'encarrega d'ensenyar-te una
cosa molt important; a no córrer, a
no tenir pressa, a saborejar el

temps a viure poc a poc.
Quan ets jove, vols viure com si
el temps s'acabés a "marxes forçades", sense disfrutar plenament del
que significa viure i ser jove. El jove
vol résultats inmediats, tenir allò
que desitja en aquell mateix moment, si no es pot aconseguir allò,
ja no interessa. I amb aquesta pressa
s'oblida de viure. Sbblida de que és
jove i que encara que sigui un tòpic,
la joventut passa i no torna.
S'han de disfrutar les il.lusions,
les esperances, els projectes. . .
Li, preguntaven al conegut escriptor en Mengua castellana, Miguel
Delibes, perqué els joves no escri
uen novel.les, i eli respongué;"Demanar-li a un jove d'avui que comencl una obra amb la seguretat de
que no veurà els résultats del seu
esforç, éom a minim, fins passat un

any, és demanar-li massa".
Encara que avui és un temps
molt difícil pels joves: la manca
d'ideals, la manca de fermes conductes humanes en les quais el jove
veu un mirali on reflectir-se, la man
ca de feina, la manca de valors tra
dicionals; l'Església, la familia, etc
Penseu que amb tot i això, a pe
sar d'aqüestes dificultats, sou vosal
tres, els jçves, la nostra esperança,
esperança'en un mon millor, i això
està en les vostres mans, no ens defraudeu.
Però aquest nou mon s'ha de
construir sense pressa, però a la vegada sense descans, trebaliant amb
il-lusiô de fer-la feina ben feta i
amb el convenciment de que les
coses poden canviar i millorar.
Endavant joves!.
Isabel Ma. Vera Ordoñez

les portes obertes ai diàleg, diàleg
que jo ara invoco per tal de propósar una idea, sempre amb 1' objectiu de millorar l'esport de La Roca,
el fútbol en aquest cas, voidria fer
una crida a totes les forces vives de
La Roca, empreses i particulars perqué entre tots iniciéssim el camí
de la publicitat estàtica al camp de
fútbol, la qual cosa donarla beneficis a r Ajuntament i vistositat i
color al camp municipal. Demanaria que fòs 1' Ajuntament amb els
equips de fútbol del pöble, eis
usuaris en definitiva del camp. Les

minores que produís aquesta publicitat podrien ser invertides en millorar i acondicionar I' esport del
poblé. Si amb això aconsegueixo
d ' aportar el meu modest gra de
sorra a I' enlairament de I' esport
de La Roca, em donaría per satisfet
aquest era el meu objectiu.
Finalment, no vuli acabar sense
felicitar la felic iniciativa d'aquesta
revista local, que es va convertint,
tal com deia el poeta, "en la reserva
espiritual" de La Roca.
Xavier Colomé

AL DIRECTOR
Ve de la pagina

anterior

categories. Potser 1' ubiicaciò del
camp no és la més idonea, degut a
r allunyament del ease urbà. Sens
dubte, un camp més pròxim donaría una comunicació més intensa
i una major participaciò de la gent
en el fútbol. Jo sé positivament que
r Ajuntament està treballant en
aquesta i d ' altres possibilitats, i
també voidria que des d ' aqüestes
línies ens felicitéssim per la gran
tasca que amb pocs médis, s' està
portant a terme des de la Conselleria d ' Esports de 1' Ajuntament.
Ningú no pot negar. Sempre tenen

Magat/fiiii
Car/ier Pu inai, 34
Tel

\

Mercería
CAN
Miquel Pujadas BLANC
SERVE!

RENAULT

Martorell
MATERIALS PER
LA COIMSTRUCCIO

CARRER TENOR VIÑAS, s/n.
TELEFON 842 08 04
LA ROCA DEL VALLÈS
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La Torreta: Festa de la Creu
r

Els dies 4 i 5 del passat mes de
maig novament es vestí de gala La
Torreta per celebrar les tradicionals
testes de La Creu. Les senyeres ondejaven pels carrers i els tambors resonaven a la plaça Vallderiolf acompanyant la rítmica expressió de les
Majorettes, gràcies a la col-laboració
de l'Agrupació Cultural de La Torreta, dirigida per Joan Guarinos.
Competicions esportives de futbol i petanca, jocs d'escacs, bicicros
i concursos de pintura constituiren
una bona part de les activitats programados.
Un relleu especial tingué, per la
seva vistositat i el gran desplegament
d'eugues i cavails perteneixents a la
quadra d'en Francese Patau , la gim-

kama hípica en la que genets i ama- guidament, en l'ofrena de flors a la
zones muntaren amb pericia els ani- Creu, fita inconfundible de la devota
mals de tan acreditada quadra. romeria.
Una grata sorpresa, per la seva
Cal dir, però, que el centre de
improvisada execució a l'aire lliure, tota la festa ho constituí la simpàtiva èsser l'escenificació d ' u n a obra ca vetllada en honor dels avis que
de teatre representada pels alumnes tingué Hoc al bel! mig de la plaça, i
del Col-legi La Torreta, al recinte en la que el nostre batlle dirigí
de Can Tàpies.
unes emotives paraules a tots els
Balls Populars, amenitzats per assistents.
grups artistics i orquestres de reconeEl demés: gatzara, alegria i sana
guda anomenada, i tingueren Noe a fraternitat de persones que viuen mola incomparable pista de la plaça destament la seva festa de maig,
Vallderiolf, durant aqüestes jornades. amb l'esperança de fer-la arribar a
Una nombrosa participació po- tots els seus veins i gent de la rodapular,
presidida per les autoritats lia, com si es tractés d ' u n avanç de
constituí la nota piadosa en assistir la Festa Major que es celebrará la
a'la santa Missa celebrada al monestir segona quinzena del mes de juliol.
de les Carmelites, prenent part, seJosep Ma. Navascués

eciisttuecions

CONTRACTISTA
D'OBRES

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

s. FACUNDO
B A N Q U E T S NOCES
COMUNIONS, B A T E I G S '
VARIS
Telèfon 842 07 60
LA ROCA
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PARAULES TRANQUILITZADORES DEL NOSTRE BATLLE SOBRE EL TEMA DE LA PRESO
En el transcurs d'aquest mes
s'han succeit una sèrie d'aconteixements que han fet remoure un altre cop el conflictiu tema de la
presó.
El primer foren unes declaracions fetes pel Conseller de Justicia
de La Generalitat, Sr. Basols, en
^es quais afirmava que molt pròximament s'iniciarien les obres de
construcció del futur centre peninteciari. Aqüestes declaracions, aparegudes al diari "El Periódico", foren contestades pel nostre batí le,
Sr. Joan Pujol, dient que d'aquí
a que comencessin les obres del dit
centre, si és que és començaven
n l i i havia per temps.
Un altre fet important fou el
refusament del recurs de reposició, posât pel nostre Ajuntament
fet pel Conseil de Ministres del dia
22 de maig.
•avant aqüestes fets vàrem decidir anar a veure al nostre batlle
el quai va dir "TOT SEGUEIX EL
SEU CURS NORMAL, HAGUES
ESTAT ABSURD QUE NO HAGUESSIM REFUSSAT EL NOSTRE RECURS DESPRES D'HAVER FET UN DECRET LLEI" i
parlant del començament de les
obres 'WO LES COMENCARAN,
I EN EL REMOT CAS DE QUE
LES VOLESSIN COMENCAR EN
AQUESTS MOMENTS, ENCARA
TARDARIEN A FER-HO SET O
VUIT MESOS". Unes paraules for-

ça esperançadores per tots els
roquerols davant aquest polèmic
afer.

VERBENA DE SANT JOAN

El proper diumenge 23 de juny
vigilia de Sant Joan, es celebrará en
Josep Illa i Roca
el solar de Can Torrents, situât davant de rAjuntament, una gran verHOMENATGE A LA VELLESA
bena de Sant Joan organitzada per
El proper diumenge dia 16 de I 'Ajuntament.
juny es celebrará, com ja ve sent haLa vetllada será amenitzada per
bitual en els darres anys, "rHomeI'orquestra Xaplec i els preus popunatge a la Vellesa", organitzat per
lars perqué tothom pugui disfrutar
la Penya Blaugrana de La Roca.
de
valent.
Els actes de la diada començaDones ja ho sabeu; tots a verberan a les 11:30 hores, amb la concentració de tots els avis a l'Escola Sant na, que quants mes serem més riuJordi, on, a les 12 h. es celebrará reml.
Josep Illa ¡ Roen
una missa oficiada pel mossèn del
nostre pöble, Mn. Josep Ma. Mom- SAHARA 84
fort.
Un cop acabada la missa hi hauEls passats dies 4 i 5 de maig
rà a la 1 -.30 h. al Restaurant Rocasol es celebrà a I 'escola Sant Jordi una
un dinar de germanor. Un cop finalit- projecció de diapositives sobre I'exzat aquest dinar hi haurà una desta- pedido al Sahara.
cada actuació com a cloenda dels
La primera va ser realitzada el
actes.
dissabte al vespre i la darrera el
En aquest dinar hi estan convi- diumenge al matí.
dats tots els avis de La Roca majors
Es va fer la presentado de tots
de 75 anys, amb llurs respectius a- els components i es va dividir el
companyants.
viatge amb 4 grups de diapositives
La Junta de La Penya Blaugra- amb interrupcions de comentaris
na agrairia que tots els avis majors de entre projecció i projecció.
75 anys que no hagin estât convidats
Al finalitzar es va entaular un
als actes, es posesin en contacte amb col-loqui on es va parlar de les anécel membre de la junta. Sr. Miquel dotas del viatge.
En general, el muntatge estava
Duran Cuquet (telèfon 842.10.83),
molt ben realitzat i la fotografia
per així poder assistir-hi.
Només ens resta desitjar des francament bonica.
Després d'haver presencial tod aqüestes línies a tots els avis de La
Roca que disfrutin de la "seva festa" ta la projecció i d'haver viscut tant
i esperar que sigui una diada plena d'aprop la seva aventura no em queda res més que ... Felicitar los.
d alegría.
Anna Fortuny
Josep Illa i Roca

ELS PLENS MUNICIPALS

S APROVEN DIVERSES MOCIONS
FORCA INTERESSANTS PEL NOSTRE MUNICIPI
En el Pie Extraordinari que tingués Hoc el dilluns dia 13 de maig,
foren aprovades les sis mocions de
que constava la sessió, algunes d'elles
molt positives cara el futur. Oberta
la sessió pel Sr. Alcalde, a manca
d'assisténcia de tres regidors, elsSrs.
Domingo, Rovira i Galindo, es passà
seguidament a l'aprovadó de l'acta
anterior que fou aprovada per unanimitat dels regidors assistents. En segon Hoc hi figurava l'adjudicadó definitiva de l'obra denominada "Enl-

lumenat de les travesseres de les carreteres C-1415 i B-5001 (carrera Anselm Clavé i Catalunya) del Pía d bbres i serveis de la Generalitat de
Catalunya de l'any 1984" per un
import total de 17.224.000 pessetes,
que posada a Concurs-Subhasta es
reberen 13 propostes de pressupostos dels que en primer torn s'en rebutjaren vuit, obertes les pliques en
el segon torn en restaren cinc entre
les quais s'escolli la presentada per
empresa Bonal S.A., que es compromet a realitzar l'obra per un import
total de 11.195.000 ptes., la més
ventajosa de totes, i que fou aprovada per unanimitat.
La tercera proposta de l'Ordra
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del Dia feia esment a l'aprovació de
la 2ona. Certificació de l'obra anomenada construcció de la pavimentació, voravies i xarxa del ease urbà de
La Roca corresponent al Pia d'Acciò
Municipal de l'any 1983, per un valor de 3.225.000 ptes., que també
s'aprova per unanimitat. En quart
Hoc es tractà de l'acte conveni d'Ajut de Caixa d'import de 2.000.000
de pessetes corresponents a l'obra
anomenada
"Avantprojecte
de
rehabilitació de Can Tapies de La
Torreta, corresponent al Pia d'Accio
Municipal de l'any 1984. En aquesta
obra la Diputació Provincial hi aportará 6.000.000 de pessetes a fons
Passa a la pàgina

segiient
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perdut, 2.000.000 a retornar en ts
anys, sense interessos, i 5.000.000
per part de I ' Ajuntament. També
aquest punt fou aprovat per unanimitat.
El cinquè punt a debatir ho fou
l'aprovacio de la delimitaciô de les
Areas Bàsiques de Salut corresponents als municipis de Granollers,
Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Roca del Vallès pel que fa
al municipi de La Roca. Es tracta de
poder crear un servei de la salut en
aquests municipis que ajudi a descongestionar els serveis actuals radicats

tots a Granollers. També aquesta cia i control Urbans que sens dubte
proposta fou aprovada per unani- pot representar una positiva millora
mitat car pot representar una subs- pels habitants d'aquests muclis tota
tancial millora en els serveis sanitaris vegada que cada un d'aquests municiper aquests municipis. En sise i pis disposará d'un equip de ràdio per
darrer Hoc es plantejà l'aprovacio intercomunicar-se en cas de necessid'un conveni d'ajuda de les policies tar ajuda de qualsevol d'ells. Igualmunicipals corresponents als Ajunta- ment auuest projecte fou aprovat
ments de Granollers, Les Franqueses, per unanimitat.
Canovelles i La Roca del Vallès. Es
Com dèiem en comengar, dones,
tracta, segons explicà el Sr. Alcalde dos serveis, el de,la salut i aquest darde crear un servei de la policia muni- rer de les policies municipals, que pocipal que abarqui aquests municipis den aportar als municipis afectats
facilitant la cooperació conjunta en forces i positives avantatges.
les seves tasques comunes de vigilan-

EMOTIVA
MARIA A

els esforços del monjo que anava llegint la llista dels que havien pujat a
fer la Vetlla, tingué de demanar excuses per no poder acabar de fer esment de tots. Hi erem presents gent
de totes les comarques de Catalunya
des de tots els racons del Pais, i encara hi mancaven els qui a aquellas hores estaven de cami per arribar a
Montserrat el mati següent, desitjosos de visitar la Patrona de Catalunya
el dissabte dia 27 festivitat de la Mare de Déu de Montserrat. L'emoció
i el goig es reflectia en tots eis rostres. Tothom, cansat però impulsât
per una fe a prova de tots els contratemps, participava joiòs en aquesta
Vetlla, prova de la fe de tot un pöble
que acudi a venerar la seva estimada
moreneta. Era emocionant veure
tants joves, a milers, que moguts per
una fe viva i inqüestionable, romanien durant hores als peus de la Moreneta, participant emocionats en les
pregàries i els cants, la quai cosa ens
reafirmà en la nostra convicció que
a desgrat de tot el que es pugui dir i
aparentment sembli, sortosament no
tot s'ha perdut entre eis nostres joves; son molts, més del que hom pot
suposar, que saben el qué volen i perqué ho volen, amb esperit obert i
disposats a viure realment la seva fe.
Nosaltres, immersos entre ells (concretament un grup de nois i noies)
poguerem copsar llur participació i
fins i tot l'emoció de trobar-se aquella nit als peus de la Moreneta. Prop
nostre hi havia un grup de Banyoles
que havien anat a Montserrat tenint
cura d'uns invàlids, i era comprenedor veure amb quina amabilitat i
amor es preocupaven dels impedits
asseguts a les seves cadires de rodes.
Francament, fou emocionant, i encara més quan arribada I hora de donarnos la pau durant l'Eucaristia, en allargar la mà als qui teniem més aprop
sense pensar-s'ho ho forem* besats a
les galtes. Era impossible no emocionar-se al sentir-se acollit aixi per joves desconeguts. Véritablement fou

VETLLA DE
MONTSERRAT

SANTA

Per tal d'assistir a la Vetlla de
Santa Maria de Montserrat, el divendres dia 26 d'abril, un grup de 30
persones, joves i grans, es traslladaren
a Montserrat al capvespre per tal de
participar a la Vetlla de Santa Maria
que se celebra a la basilica de Montserrat. La sortida en autocar tingué
Hoc a les 7 de la tarda, arribant a la
muntanya santa prop de les 9. Alguns, dalerosos de trobar llocs, només baixar de l'autocar, corregueren
al tempie, portant fins i tot petites
cadires per poder seure durant la ce-lebració de la Vetlla; d'altres però
optaren per anar a menjar un entrepà
tota vegada que es sorti de La Roca
sense sopar. Nosaltres vam ser un
d'aquests últims i després de menjar
a correcuita l'entrepà i beure un got
de Net, a les 9.30 enfilàrem el cami
vers la basílica plena ja de gom a gom
Com vam poder, passant per entre la
gran quantitat de joves asseguts a
terra, aconseguirem arribar prop de
l'aitar major (és un dir això de prop),
però per f i i quan ja no fou possible
donar un pas més, romanguérem quasi de puntetes apretats entre la multitud fins que uns bons senyors, un
matrimoni, ens feren un xic de Hoc al
seu costat (uns 20 cm. escasos per
mig poder fer veure que sèiem), i és
que véritablement a mi com aquest
cas es pot dir que no hi cabia ni tan
una agulla. Era véritablement meravellós veure com tot l'ampli tempie
pie a vessar de joves moits dels quais
havien pujat a la muntanya caminant, rendits pel llarg perenigratge, restaven mig adormits, cosa que
no privava, però, que amb tot s'esforcessin per anar deixant passar els
qui ja no cabien al tempie. Calgué
obrir de bat a bat les portes per tal
que els milers de persones que no
pogueren entrar al tempie poguessin
si més no, escoltar les pregàries i els
cants. Fou tanta la multitud que tot i

Juli G. VoUs
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una experiència inolvidable que junt
amb l'emoció de trobar-nos al peus
de la Moreneta poguérem viure plenament l'esperit d'amor que Jesús
ens va ensenyar. Crée, n'estic segur,
que aquesta Vetlla ha quedat ja per a
sempre més gravada al nostre cor
com una de les fites que perdurará
per a tota la vida. I no erem pas els
únjcs de sentir-nos emocionats. Tothom, qui més qui menys, tenia els
ulls brUlants i humits: Tots ens sentiem germans i participants d'una sola fe, s'un sol amor, fills de la mateixa Mare, la nostra estimada Verge
Bruna que vetlla sempre per nosaltres i que n'estic segur, aquella nit
des del eel ens estaria mirant els ulls
plens d'amor i qui sap potser fins i
tot emocionada escoltant les nostres pregàries sortides des dels nostres cors plens de goig.
Un cop acabada I ' Eucaristía i
cantat el Virolai, ara si, amb molts
ulls espurnejants, ens acomiadàrem
dpis nostres germans més propers
amb els qui haviem gaudit d'unes
hores plenes de veritable germanor.
Ha estât una experiència que no puc
deixar de recomanar als qui legiu aquestes rallies que voldria haver sapigut fer-vos participar del goig i
félicitât dels qui vàrem anar a Montserrat i que Deu ho vol hi tornarem
I'any vinent. Si us afegiu a aquesta
Vetlla de Santa Maria podeu estar
segurs que viureu unes hores inoblidables per a tota la vida. A la una
i mitja de la nit emprenguerem la
tornada cal a La Roca, on arribàrem quant des del rellotge de la
Parroquia sonaven les tres de la matinada. Amies que heu tingut la pacièneia de llegir-me us asseguro
que per molt que volguessiu mai podreu copsar tota la grandiositat
d' aquesta Vetlla. Ha estât una
lliçô d'amor i germanor que ningú
dels qui hi erem podrá oblidar ja
mai més.
Juli
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LES PEDRES DE MOLI QUE SHAN
TROBAT AL CARRER ESGLESIA

Què li passa al carrer de l'Esglèsia? Quina será la causa de la seva desgràcia? Seran eis veins? Serà
el rector? Serà què ... El cert és
que tot ha sigut començar les obres
per asfaltar que no paren les desgràcies. Les plujes, el ree, les clavegueres, les rodes del molí ... Un matí
com una plaga d'Egitpte, apareixen tots eis arbres serrats ... Ni un
en va quedar ... i vinga ploure. Ve
el divendres Sant ... i pluja al canto.
Tot ben espatxurrat. Com si ens
trobessim dins el quiròfan d ' u n a
clinica traumàtica, obert des de can
Bramona fins davant mateix del
Veli Ajuntament ... i continua la
pluja ... i venen les Primeres Comunions ... tot fet fangueix ... i les familles enfangant-se amb les sabates
nete& tot just estrenades. Es troben
unes rodes de molí ... i... son del
pöble. No és que la Empresa no hi
posi entusiasme. Trebalien però
amb la pluja qui mou un dit? Tampoc és que l'Ajuntament no s'hi
prengui interés. Cada dia el nostre
Batlle inspecciona, veu i apreta
eis treballadors. Potser que Sant
Sadurni no vulgui el seu carrer, ve
el carrer de l'Esglèsia asfaltat, o
potser també que alguna bruixa
maléfica encara rondi pel pöble i
ens hagi fet una d'aquelles malediccions que no es desfan així com

així. El cert és que el carrer de I 'Església fa dos mesos que está en obres i esperem que ben aviat el poguem estrenar tots els que hi viuen
0 hi hem de passar.
L ' a r t i c l e però no va per les
desgrácies del carrer, que és cert hi
són sino per les rodes de molí que
s'hi han trobat. Una de sencera que
fa goig de veure, sis o set mitjes
véritablement ben conservades i que
poden ornamentar els jardins de
qualsevol Palau, i alguns fragments
no per petits menys significatius.
D ' o n venen aqüestes pedres? Són
realment del Molí? Com han vingut
a parar aquí? Qué hi fan?.
Penso que no totes les preguntes es poden contestar. Gairebé tothom està convençut que són pedres
del Molí. Però una senyora que no
recordo com se diu parlant, parlant
em deia "A mi em sembla que són
pedres de la premsa del vi. Perqué
a cal agutzil abans hi havia una bodega, i es ciar . . . " Potser té raó la
senyora. Perqué certament aqüestes
pedres pesen un rato. Mare de Déu!
1 ara amb les màquines que s'usen
no costa gaire però quan varen obrir
el ree, i d'això ja fa molts anys, tot
s'havia de fer a pes de bracos. Una
es pot portar, dues ja ens hi pensarem però nou, nou i les que possiblement no s'han comptât perqué
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s'han esfumat ... Sembla dones que
és más verídic que les pedres rodones i marcades que s'han trobat entre a can Ridameya i can Roe provenen de la bodega que també fa
molts anys hi havia a Can Borrell i
que en fer-se la cobertura del ree les
varen col-locar com a volta, estalviant-se així la má d'obra. Certament els veins no sabien que hi eren
No pas tantes com se n'han trobat,
però ho sabien. I aqüestes pedres
formen part de la nostra història i
r Ajuntament ha fet, cree jo, un
gran servei al pöble évitant que mica en mica desapareguessin les pedres que durant molts anys han servit al pöble sia per moldre el gra sia
per regalar-nos el bon vi.
Uns monitors de la Parroquia

Finques
OLIVÉ
Agent Propietat immobiliària
COMPRA-VENDA-INTERCAMVIS
LLOGUERS-PERITATGES
ADMINISTRACIO
* * *
Pla.Barangé, 12, Tel. 8 7 0 60 00
GRANOLLERS
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JOSEP DURAN VIÑAMATA:
UNA SENTIDA PARTENÇA
El passat dia 10 de maig m o r í el
Sr. Josep Duran i Viñamata, als 75
anys d'edat. Reconec que això tal i
com ho escric pot tenir poca o quasi nul-la importància. Es un fet que
cada dia es repeteix i seguirà essent
aixi fins a la fi. Però per a mi, i estic
segur que per a moits altres veins
del pöble és quelcom més que una
noticia freda i quotidiana a t o t el
món. I ho és perqué el Sr. Duran era
una persona prou coneguda i estimada com per aplegar a molta,
moltissima gent el dia del seu funeral, gent que l'estimava i volia acomiadar-lo cristianament, tal com eli
havia viscut sempre.
La meva coneixença del Sr. Duran data de quan vaig tenir la sort
d'èsser rebut a casa seva amb motiu
de celebrar-se les seves noces d ' o r el
18 d'agost de l'any passat, noces que
degut a la vistositat del carruatge que
eis conduí a esglèsia despertaren la
curiositat de t o t el pöble i sobretot
la meva, que vaig voler tenir una entrevista amb aquell feliç matrimoni.
T o t i èsser un desconegut per a
ells, em reberen afectuosament a casa
seva i estiguéren parlant durant més
d'una hora en que em contaren moltes coses de la seva vida i que vaig publicar a "Plaga Gran". Des d'aquells
dia em vaig considerar un amie deis
Duran, i sempre que ens trobàvem feiem una petita xerrada, que cada
vegada més em demostrava la seva
senzillesa i bondat. Potser és per
això que la seva m o r t m ' h a dolgut
més encara, t o t i la meva seguretat
de que eli ja ha arribat a port, com
diu el seu recordatori, on ens espera,
i m'ha mogut a voler retre-li el meu
petit homenatge i record. Ja el mateix dia del seu funeral, només arribat a casa, em vaig dir que volia fer
un senzill però sentit escrit de la seva
partença, i vaig parlar primer amb el
seu fili Miquel i després amb la seva
senyora Francesca Cuquet, la seva
vídua que m o l t amablement acceptarem la meva visita i proposta de saber
coses d'eli. Com sigui que de la vida
de jove, abans de casar-se amb la
senyora Francesca en vaig parlar abastament en l'article que he esmentat de les seves noces d ' o r , em limitaré a fer un petit esbós biografie del
Sr. Duran. Nasqué a La Roca el 28
de desembre del 1910, essent eis seus
pares Sr. Pere Duran, f i l i també de
La Roca i la Sra. Maria Viñamata,
natural de Orrius. A q u í ja hi he
vist una curiosa coincidència, ja que
el Sr. Josep Duran també era nascut
a La Roca i la seva esposa, la senyora
Francesca Cuquet a Orrius, o sigui
que es repetia el cas deis seus pares.

la seva imatge. Aquest perenigratge
a Lourdes s'inicià ja l ' a n y 1958 en
què amb nou matrimonis més i
mossèn d ' O r r i u s anaren en moto
al Santuari de Lourdes -ens segueix
explicant la senyora Francesca- En
aquest primer viatge ens acompanyava un autocar en el que viatjaven
algunes de les mullers de la resta de
matrimonis i el menjar que duiem.
Ja des d 'aquell any puc dir que gairebé tots eis anys hi hem anat. I
com ja t ' h e d i t abans, mentre jo i la
resta deis que hi anàvem passejàvem visitant l'indret o anàvem a la
processò, eli romania vénérant i
suposo que pregant a la Verge,
n ' e r a un gran devot, quasi tant
com de la Verge de Montserrat, per
la que sentia i manifestava una gran
devoció.
Seguirem durant més d ' u n a
s'entroncava el f i l l de La Roca arnb
hora
parlant emocionadament amb
una filia de Orrius.
la
senyora
Francesca, t o t ensenyatEl Sr. Duran va treballar al camp
me
un
m
u
n t de fotografíes que
fins el 1969 en que es va dedicar al
transport del bestiar. Parlant amb la em mostrà d'aqüestes añades a
seva vídua però, he pogut saber al- Lourdes, i d'altres fets que visqueguns details que palesen la seva ja ren plegats. Véritablement, m'expliinnata intenció del transport, dones cà la senyora Cuquet, el Sr. Duran
quan treballava la terra, dos cops per fou un home bo, molt bo -em recalsetmana anava a Barcelona amb una ca- que estimava a t o t h o m i era
moto arrossegant un remole pie de molt volgut pels qui tractaven, i
de verdures que portava a vendre al d ' a i x ò en puc donar testimoni, ja
Born de Barcelona, fins que a l'any que sempre que vaig poder parlar
1960 es decidí a comprar un veil
amb eli vaig poder copsar la seva
camió i dedicar-se al transport de
senzillesa i amabilitat, malgrat el
bestiar tasca que anà ampliant fins
arribar a posse i r quatre camions poc temps de traete que amb eli
tots ells dedicats a la mateixa feina he pogut tenir. Sincerament he de
juntament amb els seus tres fills. manifestar com m'ha dolgut la seva
Aquesta tasca la porta a terme du- partença, i com admiro l'enteresa
rant 25 anys en que decidí jubilar- i serenor d'esperii de la seva vídua,
se. Poe després, i creada ja l'Asso- la senyora Francesca, a qui agraeiciació de Jubilats i Pensionistes de x o de cor la seva amabilitat em reLa Roca, hi ingressà, passant a ser- bre'm i totes les coses que m'ha exne'el seu primer President.
plicat ajudant-me a fer aquest huEra un home bondadôs i sentia mil esboç per poder oferir aquest
una gran devoció per la Verge Ma- petit però sincer homenatge a un
Iria, sobretot per la Moreneta i visi- home bo del nostre poblé. Déu
tava quan menys un cop cada any i faci que ens puguem retrobar i
també de la Mare de Déu de Lour- que puguem arribar a port on eli
des
on anava a venerar la quasi
ja ha arribat, passant-nos davant.
cada any també i -ens explica la senyora Cuquet- es passava hores senJuli G. Valls
ceres pregant a la cova on es venera
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LAROCA

El proper dia 15 de juny a les 10 de la nit a la
placeta amb la Cobla Costa Daurada gran ballada. A i x i
mateix donarem per finalitzats els cursets de sardanes
amb una petita festa per tots.
Us hi esperem ...

Juny 1985
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EDUARD MARTINEZ AGUILAR
Arquitecte Municipal
Urban ísticament La Roca es
regeix ara per unes normes subsidiàries nnunicipais aprovades e! 79-80.
L'actual consistori té especial interés, ennperó, en elaborar un Pia
General per al nostre municipi.
D' això en parlem amb Eduard
Martínez Aguilar, arquitecte barceIpni que des del juny de l'any 84
forma part dels serveis tècnics del
nostre municipi i que s encarrega de
la direcció i execució técnica
d aquest projecte.
Quins són els altres membres del
servai tècnic?
Dones l'enginyer LIuis Ganduixer i
I aparellador Mario Martínez.
Fa només un any que en forma
part d aquest servei tècnic, ci?
Si, des del juny del 84.
I abans havia format part dels serveis tècnics d'algun altre Ajuntament?
Vaig estar set anys a Santa Perpètua com a arquitecte municipal.
Així no li ve pas de nou aquesta faina ...
Més aviat diriem que no ...
Quina és, a grans trets, la tasca d un
arquitecte municipal?
Podríem dir que la nostra tasca
abarca dos aspectes importants.
D'una banda, un arquitecte municipal ha d'emetre informes sobre expedients de carácter urbanístic i
d'obres (Ilicències d'obres, sol-licituds d'informes, certificacions, ...)
i organitzar, junt amb els altres
membres del servei tècnic, els arxius
corresponents dels serveis tècnics.
D'una altra banda, la nostra tasca
abarca també el planejament urbanístic del teme municipal, assesorant a I'alcaldía en aquests temes.
Mentre que la primera vertent
consisteix en una tasca bastant inmediata i de repercusió força directe al public, aquesta segona vertent
de la nostra tasca és més indirecte
i potser no tant evident.
Quina és la situació urbanistica de
La Roca en aquests moments?
Com la resumiría?
Avui en -iia La Roca es regeix.

urban ísticament parlant, per unes
normes
subsidiàries
municipals
que van ser aprovades els anys
78-80.
Qué són unes "normes subsidiàries"
1 en que es diferencien d'un "Pia
general"?
Tant una cosa com I' altra no
són més que unes disposicions legáis
que, d'acord amb la Ilei del sol de
l'any 76, especifiquen la situació
jurídica d'un terreny i ordenen el
territori. El que passa és que tot i
servint per al mateix, les normes
subsidiàries són com una mena de
pas previ al pia general, pas previ
entre una situació de total desordre
i una situació d'ordre urbanístic
gairebé total, la configurada pel pia
general. El pia general és més precis, abarca més, concreta més que
les normes subsidiàries. El pia general, dit en poques paraules, ordena el territori.
I el Consistori actual ha disposât
la confecció d'un pia generai?
Sí, és així, i ja hi estem treballant.
I en cas que s'aprovés un pía general, que passarla amb les normes
subsidiàries?
Dones que, d'acord amb el que
disposes la Ilei del sol de l'any 76
queden automàticament derogades.
Quan fa que s'hi treballa en el nou
pía general?
Aproximadament fa un mes que ens
hi hem posât de pie.
Però no és cert que a La Roca ja hi
varen haver en temps passats seriosos intents d'elaborar un pia general
intents tots ells fallits?
En efecte, tine entés, que pels anys
75-76 es va redactar un pia general
que a la fi no es va aprovar. El perqué no es va aprovar no me'l pregunteu perqué no el sé.
De fet, en aquest pöble, les decisions urbanístiques importants sempre han estât envolcades de fortes
polémiques. Es això una peculiaritat de La Roca?
No, jo no ho crec pas així. Hem de
tenir present que un pia general suposa una ordenació urbanística concreta i complerta del territori, i que
per això mateix esdevé una decisió
important i necessària que afecta a
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ia gent en aspectes molt determinats, com és el de la qualificació de
finques. I per això mateix, la mateixa Ilei del sol de l'any 76 disposa
que el projecte de pía general,
abans de ser aprobat, sigui exposât
durant un cert de temps al públic,
a fi i efecte que tothom pugui suggerir minores i retocs.
El procès d'elaboració deu ser llarg
i complexe, com tot procès que precedeix una decisió important. Parlinos-en una mica d'aquest procès.
Certament, es tracta d'un procès
llarg, bastant llarg, i que podríem
dir que consta de vàries fases. Una
primera fase, bàsica i molt important, consisteix a la recollida de
dades. Em refereixo, per exemple,
a la complicació de dades topogràfiques, de tràfic de carretera, de
traçat de linees d'alta tensió, de població potencial dades sociològiques, etc. Es un treball, dones purament tècnic. A aquesta tasca
segueix una profunda anàlisi de les
dades, treient-se conclusions el màxim d'objectives. LIavors, en una
tercera fase, es fixa un programa, es
a dir, es fixen uns criteris de creixement del pöble, i s'estableix com
es preten que sigui el pöble en el
futur.
Podríem dir, dones, que aquí sí que
hi ha un dar trasfons politic, ès a
dir, que aqüestes decisions que ha
acabat d'esmentar tenen una dimensió política important?
Això és evident: és la fase on la
intervenció tècnica, tot i que hi és
present, queda més minimitzada, i
on hi cobra més eos la dimensió
política.
I un cop finalitzada aquesta tercera
fase?
Sí, seguint amb el procès d'elaboració del pía general, un cop fet tot
això, és a dir, un cop recopilades les
dades i fixât un programa, s'adapta
tot plegat a la legislació urbanística
vigent i es trasllada a un planell.
Per dir-ho ciar, es materialitza i es
concreta el projecte. I llavors, tal
com ja US havia comentat abans,
s'exposa aquesta primera elaboració del futur pia general al publie,
seguint les disposicions de la Ilei
del sol de l'any 76, a fi efecte que
es faein les suggerencies oportunes.
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Cal puntualitzar que és aquesta
una fase de participació global de
la gent i no pas de defensa deis interessos particulars. Per fí, es sotmet l'elaboració final i definitiva
del pía general a l'aprovació legal
corresponent.
I en quin punt es troba ara I elaboració del futur pia general?

Som encara a la primera fase de
recollida de dades. Com he dit abans, és una fase Marga, però que
ve facilitada en part pels cinc anys
de vigència de les normes subsidiàries municipals, que donen certa
experiència i, permeten veure eis
encerts i errades de les dites normes
i també per la meva experiència
personal d ' u n any de treball a La
Roca, que m'ha permés de copsar
el pois del pöble a través de situacions puntuáis.
I quina valoració en fa vostè de les
normes subsidiàries?

Hi ha bàsicament dos motius pels
que em vull abstendre, de moment
de fer tal valoració. L'un és objectiu i extensible a tota "norma subsidiaria": pel sol fet de ser "subsidiàries", aqüestes normes tenen
un carácter de provisionalitat, i sovint amb el pas del temps i degut
a aquest caracter provisionai esdevenen insuficients. Són, dones, normes pensades per poc temps, però
aquí a La Roca de moment fa ja
cinc anys que están vigents, i cinc
anys són cinc anys. Per una altra
banda, l'urbanisme de La Roca ha
evolucionat molt durant els darrers
anys degut a I 'expectativa de con-

La revista Roquerols ha volgut saber qué opinava al respecte, el conseller d ' urbanisme, el Sr. Jordi
Cortés.
Quina és r e v o l u c i ó del problema
del Pía General?

L'Ajuntament s'adona que degut
ais nombrosos problèmes de edificació etc. es tenia de fer un pía general a La Roca així s'evitaría que
les fàbriques, en un futur poguessin colapçar el ease urbà.
El problema que pot portar un Pia
general és que toca tots els Ínteressos de la gent.
Com veu urbanísticament La Roca?
I quines millores pot aportar un
pía general?

Urbanisticament parlant La Roca la
veig molt allargada i estreta, si t ' h i

l'aji- i 1

tribució d ' u n centre penitenciar!
al terme municipal: La Roca té un
rol dins del Vallès Oriental de ser
zona residencial. Es un poblé d'orígen agrícola on aquest carácter
de ser zona de segona residència ha
deixat una mica a segon terme el fet
industria, quant a quantitat, no
pas quant a qualitat. L'espectativa
de la presó ha influit molt negativament en l'execució urbanística. Aquests dos fets, és a dir, la Marga
durada de les normes subsidiàries
i I 'expectativa de la presó, han pogut emmascarar la qualitat de les
normes subsidiàries, i per això prefereixo abstendrem's de moment
de valorar-Ies. Endemés, és ara que
estem recollint dades quan més
veiem la influència d'aqüestes normes, motiu pel quai prefereixo també esperar. En tot cas, és evident
que han estât unes normes molt
criticades, encara que a mí personalment això no em diu res de la
seva qualitat tècnica. En definitiva,
perqué hagi estât molt criticada no
necessàriament ha de ser dolenta.
El tema de la presó és de suposar
que es té en compte en I 'elaboració
del pía general, com a condicionament important que és del fet urbanístic. Pot influir negativament
en el sentit que no se sap si vindrá
ni on vindrà la presó, cosa que podría obligar a modificacions posteriors del pia?

La resposta és senzilla: el fet de la
presó és, en efecte, un condicionament important i a tenir present,
però en cap cas s'ha d "hipotecar un
pia general a un problema com a-

fixes bé en la part baixa, borajant
tota la Rambla fins a la bassa de
Can Trasona, menys eis pisos, I'Escola Sant Jordi i la indùstria Iberfrit, no hi ha cap zona edificada.
Amb aquest exemple us vull dir
que si posem per el cas que una persona es volgui fer una casa ja la
tria cap a al zona del nord, RocaSol etc. Contestant-vos a la segona
pregunta us puc dir que pot regular
el creixement ordenat del pöble. I
una que és molt important la de
Protegir-nos de la presó i de tots els
seus equipaments.
Quina és la seva intervenció?

Senzillament, és la de aportar dades
i ¡dees per que les comprobi l'arquitecte i donar-li el corresponent
permis.
Carles Ventura
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quest, per greu que siguí. Un pia
general, com ja us he dit abans, és
una disposició que ordena el territori. Cal seguir uns tràmits per a ferio, tràmits que el fan legitim.
• 'aquesta manera, un cop elaborai
un pia general, tothom l'ha de tenir
present, síguí qui siguí. I sí el municipi ha estimât que certs equipaments han d'anar a certes zones del
municipi, això no es pot ignorar.
Abans hem comentat ja una mica la
dimensió política del pia general.
Comenti'ns una mica les directrius
politiques concretes que hi ha al
darrera d'aquest pia general

D'entrada, com ja he dit abans, és
innegable que hi són. Ara bé, des
del meu punt de vista és aquest un
tema que és competència exclusiva
de les persones que governen avui a
La Roca,, persones que han estât
elegides democràticament i que per
això mateix que expressen la voluntat del pöble. Per a mí, el problema
politic comença i acaba aquí.
Ja per acabar, quines són les repercusions práctiques més immédiates
que té un pía general?

Les conseqüéncies principals són
bastant a llarg plaç: els urbanistes
no sabem si encertem o no fins al
cap d'un cert temps. Per una altra
part, la influència del pia general és
sobretot a nivell de gestió urbanística, cosa que la gent notará més indirectament. Ara bé, quan a la qualificació de les finques sí que afectará d'una manera immediata a tothom que sigui propietari.
Salvador Illa
Caries Ventura

Subscriu-te a ROQUEROLS
La Leva revista - Propágala !!

CARPvIiSSERIA
I QUEVIURES

RAMON
COT
Carret Catalunya, 146
Teléion 842 07 86
LA ROCA DEL V A L L E S
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d e l
NAIXEMENTS:
28.4.1985
SERGI AMETLLER

.

Comença el juny: sprint final a les escoles i quitxalla nerviosa i contenta; l'estiu és a punt de començar,
un estiu molt esperat, com cada any, però que el temps
està demorant massa ... I teina a la vista pels monitors
de les colònies de la parròquia; nois que ja hi som!!!
I pels avis, aviat homenatge a la vellesa de la
penya Blaugrana. Diuen i comenten que será un moit
lograt homenatge, però ... tranquiis ja arribará!!!
Mentrestrant apareixen i desapareixen al carrer
esglèsia unes antigües i valuoses pedres de molí. L'asía Itat de carrers està déparant més sorpreses de les
que ens podíem imaginar.
I la comissió de testes que no para, ara ja s escalfen motors, per la verbena de Sant Joan, una verbena
que es farà amb totes les de la Ilei.
I a mig mes de maig, hi va haver la cantada de la
coral amb "psicolabis" al final que, ...va anar bé a tothom!.

COLOMBO

11.5.1985
SILVIA DURAN SOLANO
Al publicar aqüestes bones noves, feücitera
cordialment a llurs pares i familiars, desitjant
per ais nou nats una vida plena i venturosa.
DEFUNCIONS:
10.5.1985
JOSE DURAN V I Ñ A M A T A
A llurs familiars el nostre més sentit condol en
aquesta hora gris, i rebin el més sincer pésam.

REVISTA ROQUEROLS
CARRER DE D A L I 23-LA ROCA
Desitjo suscriure 'm a la Revista mensual ROQUEROLS

amb

una quota anual de 500 ptes.
Nom
Adreça
Poblad ó

Tel.
Signatura

Payement:

En mà. [ ] ] ]
Per Banc o Caixa
(Marcar / elecció amb una creu.)

DOMICILIACIÓ
BANCARIA:
(ompHu-ho només en el cas que desitgeu pagar per banc o caixa/
Poden carregareis
número
a nom de
A
de
••

rebuts corresponents al mea
del banc/caixa

del 198:. .

Compte-LUbreta

Signatura:

CARGOLS AMBCOIMILL
(per a 5 persones)
Ingrédients:
2 quilos de cargols.
1 conili.
4 cebes.
3/4 de quilo de tomaquets.
alls.
150 grs. d ametlles.
julivert.
bitxo.
Mor.
mantega de porc,
oli.
Es renten els cargols i es tiren
dins d'una olla. S'hi posa sal, una
cabesa d'ails i una fulla de Mor. S Tía
de deixar bullir durant dues hores.
En

L ASSOCIACiO DE JUBILAIS I PENSIONiSTES
Dia 2 de juny:
Excursió a Figueres, Castellò
d'Empuries i Port de la Selva.
Es celebrará un gran Dinar de
Peix a Colera. El preu de l'excursiò per persona és de pessetes 1.600
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u n a Cassola d e

terra

s'hi

posa Hard i oli. LIavors s'hi posa el
conili tallat a trosos. Quan estigui
ros s'hi posa la ceba i el tomaquet,
tot ratllat i quan està fregit s'hi
afegeix la picada d'ametlles, quatre
grans d ' a i l , el julivert i el bitxo.
També s'hi posa el fetge del conili.
Es remena ben remenat tot
junt. LIavors s ' h i tiren els cargols
ben escorreguts, durant 5 minuts.
Maria Font
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UNA PETITA GRAN COMUNITAT
Mossèn que no hi hauran Confirmacions aquest any? No encara
no. Es que la nena, que ja em té
tretze anys, i no sé si voidrà tornar a
la Catequesis. Que el nen ja li costa
de venir a la catequesis; diu que li
fa vergonya, que és massa gran.
Amb aqüestes paraules i altres raonaments hem fet gairebé tres anys
de catecù menât amb eis nens i nenes de Primera Comunió, quins pares
han volgut que fossin confirmats en
la fe. I creieu-me que feia goig. 72
nois i noies que portats peis catequistes, han descobert el valor de la
seva fe. 72 nous membres adults,
conscients, i perqué no dir-ho, massa sovint objecte de les mofes i de
les burles deis seus companys qui no
han volgut deixar-se menjar el "coco" amb aaquestes ximpleries de
nens i beates. Però ells hi han arribat.
Han preparat la "seva festa" amb
dues pregarles fetes dos divendres

amb llàgrimes, però estimant. 72 a- mics. Quin repte per a tota la Codolescents que s'han compromés a munitat cristiana que els va acomabans del gran dia. I el dia senyaiat, panyar. Quin repte per tots aquells
el dissabte, festa de la Mare de Déu que ens dediquem a fer una jovende Montserrat, a les 8 del vespre co- , tut més sana de cos i d'Esperii.
mença la cerimònia: renovació de les Però això ha succeit a La Roca ara
promeses del Baptisme. Volea iluitar fa un mes.
contra el pecat?, eis pregunta el ViPerdoneu lectors de Roquerois
cari Episcopal. "Sí, ho volem""Vo- però no és un acte de propaganda.
leu construir un món nou ... volei' Sencillament m ' h e acollit a la llirenunciar a la violència ... voleu ser bertat de la nostra revista per fer arfideis a Crist... Sí, ho volem". Quina ribar a tots aquesta meravellosa exemoció. I quina vergonya per a no- periència que jo he viscut. Jo i tots
els demés que hi han posât el coll:
saltres que eis escoltàvem. Sí, ho vopares, catequistes i d'altres més anòlem. Cert que són molt tendres encanims. Experiència fruit d'un treball.
ra, és Verität que no han après a Ilui- , Quan hom s'entrega generosament
tar davant tantes amenaces que eis sempre en treu fruit: gent jove, pleenvolten, però també és cert que a- na d'il-lusió, Iluitadora, engrescada
bans de rebre el sagrament que éls fa en refer una societat més plena
Iluitadors han dit; n'estic content de d'amor, de comprensió, de ma esteser cristià i m'en sento orgullòs per- sa. I no sols, també ho vull dir, en
qué d'entre el que ara conec només l ' à m b i t religiós sino també en el
Jesus em demana que aprengui a cultural i esport lu.
estimar,amb dolor, amb sofriments,
Mn. Josep Ma. Monfort
buscar uns camins que no són eis
normáis d'una societat piena d'ene-

UNIO CORAL CENTRE I ENERGIA

peces de Rosa de Bardissa. Els tres
Tambors, AIgú passa pel camí. QuL ' U n i ò Coral Centre i Energia ant la nit ens volta i I'orquestra,
de La Roca amb esperit de superar-se vàren, ser dirigits pel mestre Rafel
no podia faltar en aqüestes meravel- Sala.
loses trobades de cants corals que
Tot seguit la societat Coral El
arreu del Vallès s'están celebrant i Vallès de Ripollet que es va fundar
menys ara que un grup de cantants l'any 1877 ens oferí el seu magnifie
joves de la juvenil han passat a forrepertori. Madrigal, Marche des solmar part de la coral dels grans i ens dats de Turenne, Dolces ninfes i
han demostrat que musicalment esMontserrat, Directora Montserrat
tan més preparats que nosaltres, jo
Baldebey.
personalment i en nom de la Junta
Finalitzada l'actuació del Cor
i de tots els cantors els donem la de Ripollet, li va tocar demostrar les
benvinguda i que per molts anys es- ( seves qualitats a la Coral de La Roca
perem s'hi trobin bé entre nosaltres, amb un escollit repertori que amb
él seu mestre director Ignasi Vilaigual que els altres cantants que han
juana al davant, vàren cantar les secomençat aquest any.
güents cançons: Gronxa'm estel dauEl passat dia 12 de maig, la Corat, Jovenfvola, L'Emigrant, Els Deral Centre i Energia va participara la
gotalls i Caneó d'Amor i de Guerra.
trobada de Granollers amb motiu de
Cal dir que aquesta última era una
les festes de l'Ascensió juntament
estrena, i per lo tant, encara està en
amb sis corals més, totes varen ser
rodatge, com a cloenda d'aquesta
llargament aplaudides i per orgull
meravellosa trobada es va cantar de
del nostre poblé podem dir que la
conjunt
la Dança de l'Amor per les
Coral de La Roca va estar entre les
corals
de
Montornés i Caldes dirimillors no tan sois pels aplaudiments
gits
pel
mestre
Ramon Pieres.
sinó que era la opinió personal del
respectable.
Tot seguit i baix la batuta de la
El dia 18 de maig i continuant
Sta. Montserrat Baldebey, es va canamb la trobada de corals, vàrem gautar el Rossinyol per les corals de Ripollet i La Roca i finalitzant amb todir a La Roca de la magnífica actuates les corals juntes amb el cànon de
ció deis següents cors:
la Pau dirigits pel mestre Rafel Sala,
En primer Hoc actuà el Cor
totes les Corals vàren ser llargament
del Centre Democratic i Progressiste
aplaudides, i no és estrany, dones
de Caldes de Montbuí, que fou funel public assistent un 90 per cent era
dada l'any 1907 amb les escollides
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I jri les mateixes corals, tota vegada
i que de persones del pöble n "hi havien
ben poques , però les poques que hi
havien eren molt entesses i crec que
. vàren passar-ho molt bé.
Tal vegada és possible que feia
molt poques setmanes que havia passat Pasqua i a La Roca ja estaven saturats de corals, o és que fou falta
d'informació, esperem que la propera cantada es faci més propaganda i
el local del Sant Jordi s'ompli com
. de costum de persones del pöble i
simpatitzants. Aprofito des d'aqüestes rati les per donar les gràcies a la
Direcció de l'Escola, per la gentilesa
que ens tenen vers la coral per cedir
3l local.
Quan surti a la Hum aquesta
magnífica revista Roquerois, la coral
de La Roca, si a D.P., haurà célébrât
un dinar de germanor als Angels, que
està situât a la Collada de Parpers,
com també haurà anat a cantar a
Sant Feliu de Codines el dia 1 de
juny i dintre de les trobades que es
fan durant tot el maig i fins a mitjans de juny, finalitzant amb un dinar de germanor amb totes les corals de arreu del Vallès i que han
participât en aqüestes trobades, dinar
que es farà a Granollers el dia 16 de
juny i com a final de festa cantaran
les corals infantils del Vallès. Preu
del dinar: 700 ptes.
Pasqual Ferrer
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Xè ANIVERSARI DE LA
PENYA BLAIMC-BLAVA

Xè ANIVERSARI DE LA PENYA
BLANC-BLAVA
Com ja avancàvem en el darrer
número, el propassat dia 4 de maig es
celebrà el Xè Aniversari de la Penya
Blanc-Blava de La Roca.
Els actes comencaren al mati
amb la disputa de diferents partits
de fútbol dels diversos equips de La
Penya.
A les 9 h. en la sala d'Actes de
l'Ajuntament es feu entrega dels premis corresponents al II Concurs de
Pintura "Pinteu en Blanc i BIau"
A les 10-h. al restaurant Rocasol es va celebrar el sopar de germanor qmb un gran èxit d'assistencia.
Els actes seguiren el dijous dia
9 de maig amb la celebració d ' u n
interessant partit entre 1'equip jovenil de La Penya i el Llicà d ' A munt.
Com a cloenda del Xè Aniversari es va celebrar el divendres dia
10 de maig ai restaurant Rocasol
un sopar al qual hi assistiren tots
els jugadors de La Penya, i en el
qual es va fer entrega dels diferents
trofeigs de Màxim Golejador, Regularitat, Esportivitat i Comportament

als respectius jugadors de cadascun
dels cinc equips.
En resum, una Festa d'Aniversari que va estar a I'aleada deis deu
anys de vida de la Penya Blanc-Blava. Per molts anys!
Jaume Fortuny i Roca
R E S U L T A I DEL CONCURS DE
PINTURA O R G A N I T Z A T PER LA
PENYA BLANC-BLAVA
El passat dia 4 de maig a l ' A juntament de La Roca, com a commemoració del Xè Aniversari de la
penya Blanc-Blava de La Roca, es
va fer entrega deis premis del 2on
Concurs de pintura "pinteu en
Blanc i BIau". El Jurat estava format per:
— Joan Segura Palomares; pel
R.C.D. Espanyol.
— Josep Girbau Fàbregas; Conseller
de Cultura.
— Pere Galindo Mirasol; Conseller
d "Esports.
— Alfons Torta; per la Caixa de
Catalunya.
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— Josep Illa Moré; per la Penya
Blanc-Blava.
— Pere Roura Vidal; per la Penya
Blanc-Blava.
— Fina Canela; per I'Escola Sant
Jordi.
— Ma. Antonia Reverter; per I'escola Pilar Mestres.
— Maria Patau; per l'escola de La
Torrefa.
— Maruja Amador; per l'escola de
Santa Agnès.

PERRUQUERIA

Carrer de Baix, 46
LA ROCA DEL VALLÈS

Juny 1 9 8 5
-<>

r

De 455 dibuixos presentáis, vàren èsser premiats els treballs dels
següents participants:
Tema: R.C.D. Espanyol
Categoria: 5-7 anys.
1 - Daniel Mateo Patau
2 - Didac Martín Estapé
3 - Martín Garcia Gil
4 - Guiliem Estapé Bartrés
5 - Ada Pérez Amador
6 - Enrique Martínez Valverde
7 - Albert Martín Estapé
8 - Pablo Rudi Sola
9 - Ramon Sayol Avallaneda
10 -Marta Tió Guai
Categoría: 8-10 anys
1 - Daniel Martín Espejo
2 - Carmen Ma. Garcia Hidalgo
3 - Julio García Hidalgo
4 - Julián Fernández Quesada
5 - Mercedes Castillo Carrasco
6 - Solé Moreno Navarrete
7 - Montse Roca Riera
8 - Sandra Merino Zafra
9 - Juan Merino Gallardo
10 - Jordi Ramos Almansa
Categoría: 11-14 anys
1 - Xavier Roura Busquets
2 - José Rodríguez Pantoja

3 - Santiago Estapé Val Is
4 - Montserrat Guijo Arroyo
5 - Javier Martínez Valverde
6 - Daniel Gou Quintana
7 - Juan Vázquez Castillo
8 - Aleix Arumí Sarda
9 - Alberto Catalán Pérez
10- David Blas Puig
Tema: La Roca
Categoría: 5-7 anys
1 - Jordi Altimira Coromines
2 - Jordi Urgelj Montané
3 - Manuel Vizoso Méndez
4 - Minerva Muñoz Caballero
5 - Daniel Mateo Patau
6 - Nuria Vigas Montpiet
7 - Sergio Meléndez Oliva
8 - Judith Jove Uria
9 - Laura Gómez Uria
10- Angel Grau Prat
Categoría: 8-10 anys
1 - Ruth Bartré3 Sanuy
2 - Sandra Moreno Zafra
3 - Ramon Illa Roca
4 - Clàudia Montané Alabau
5 - Isaac Pérez Bote
6 - Jordi Berenguer Coli
7 - Alejandro Gimeno González
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8 - Xavier Puigdomènech Escrivá
10 - Gregori Conili Clascá
Categoría: 11-14 anys
1 - Imma Bramona Fontcuberta
2 - Elisabeth Galindo Vilá
3 - Miquel León Lorenzana
4 - Margal Garriga Pujades
5 - Sonia Seco Montaño
6 - Cristina Many Martínez
7 - Yolanda Ayllón Sanmillán
8 - Javier de la Cruz Martrás
9 - Marc Guai Junqueres
10 - Isabel García Cervantes
Els premís vàren èsser cedíts
per:
Exm. Ajuntament La Roca
R.C.D. Espanyol
Caixa de Catalunya
Familia Illa-Roca
Familia Roura-Busquets
Familia Girbau-Pujol
La resta de participants que no
obtingueren premi especial vàren
èsser obsequiáis amb records cedits
pel R.C.D. Espanyol.
Marc Mena Tomé

Pàg. 1 6
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Notes Historiques.... (2)
— 1336-1343 sense determinar
El castell de La Roca era conceptual com una rentable propietat
Durant els segles XIII i X I V es L'any 1343 va ser veñuda la seva jusucceeixen nombrosos senyors de La ''isdicció per 8.000 sous barcelonins
Roca. No s'entén molt bé perqué ^ excepció de la pena de mort i
amb tanta freqüéncia e! senyoriu del. mutilació de membres com també
castell passa i canvia d'amo. L'època tot quan es refereix a homicidis coque comprén aquests segles, anome- mesos en dit castell o en les seves ronada Baixa Edat Mitjana, és l'època dalies a Pere Marqués.
- 1343-1374 Pere Marqués,
del feudalisme. Es caracteritza en
l'aspecte social per la servitud o vas- '-'anterior venda fou renovada i am-

gués els 30.000 sous, li restituirla les
jurisdiccions.
En 1385 el monarca li fa entrega dels diners. Tot i així consta que
en 1387 els termes de La Roca són
les parròquies de Sant Sadurní, Sant
Esteve de Vilanova, Sant Andrea
d 'Orrius, Santa Ma. de Llerona, Santa Agnès de Malenyanes i part de
Sant Esteve de Granollers, Sant Esteve de la Garriga i Sant Genis de
l'AmetlIa.

pliada en 1374 pel preu de 15.000
sous, amb les jurisdiccions de Vilanova, Orrius, Santa Agnès, Granollers, Vallderiolf, Llerona i La Garriga (bona part de les antigües franqueses) per un temps de 10 anys.
- 1374-1405 Pere Arnau Marqués.
En 1374 queda redimida la jurisdicció de I'anterior ampliació, i els
pobles són incorporats a la corona
(vassallatge directe al rei) amb el
compromis del rei de no separar-los
més del comtat de Barcelona.
Per poc temps restaren Iliures
de la jurisdicció del senyor de La Roca ja que en 1382 necessitai de diner
el rei Pere l i l i seguint el costum en
tais casos, ven per 30.000 sous barcelonins a Pere Arnau Marqués els drets
deis anteriors pobles. En aquesta adquisició Marqués es compromet a
que sempre i quant el rei li entre-

Com que Pere Marqués devia
anualitats al rei, en 1392, el rei confereix la potestad del castell, a Pere
Rovira i en 1393 els procuradors
reials venen gairebé tota la jurisdicció deis termes de La Roca al bisbe
i Cabildo de la Seu de Barcelona.
No estigueren molt de temps en poder del bisbe ja que el rei Martí I,
les adquireix novament en 1405.
Degut a totes les compres i
vendes va haver-se de determinar
exactament els limits dels termes.
En el segle X V es canvia la familia posseidora del castell que per
espai de més d'un segle radica en
els Marqués.
- 1405-1418 Ramon de Torrelles,
militar i alt dignatari del
paiau reial.
- 1418-1463 Marti Benet de
Torrelles, que prengué part activa
en la guerra contra Castella. En

HISTORIA DE LA ROCA DURANT
ELSSEGLES XIII i XIV

sallatge de la gent del camp ais senyors baix el domini dels quais vivia
o bé en alguns casos (cada vegada
es donará més, a mida que avança el
temps) vassallatge directe al rei.
A través de diversos documents
es presenten "els noms dels senyors
de La Roca en aqüestes dades:
/—vers 1243 Guiliem de Montclús.
1276-1283 Berenguer de
Sant Lley.
-1283-1287 Ramon de Cabrera
- 1287-1307 Pere Marqués,
amb eli la jurisdicció del senyor de
La Roca s'extén a una considerable
part del Vallès Oriental al finalitzar
el segle XIII.
-- 1307-1336 Francese Marqués
el qual en 1315 ven la vila de Granollers a Jaume II i en 1321 perd també els seus drets a l'anomenada

"Franqueses del Vallès" ^
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1462 hostatjà en el castell a la reina
d 'Aragó.
Entre 1462 i 1472 tingué lloc
la primera guerra civil catalana. En
1462 regnava Joan II que segueix
amb la trajectoria castellana, iniciada en 1412 amb lentrada de la dinastia castellana a la Corona d'Aragó.
Aquest rei tenia un fill que a les seves
esquenes proposa a la Generalitat
que si destronen el seu pare, el Is els
donará més poder. El rei se'n assabenta i l'empresona sense permis de
Les Corts Catalanes i això desencadena la guerra. (El rei estava obligat
a convocar les Corts per a tots els
afers importants). La guerra es fa en
general perqué existia malestar al
camp. Per ajudar a la causa del rei
Joan II entren les tropes franceses
i davant el seu avanç pel Vallès, els
diputats de la Generalitat recomanen
ais habitants de La Roca que es recollissin al castell. Amb tot, els exèrcits enemies s apoderaren del castell
i els feren presoners.
Recuperada la ciutat de Barcelona, es procurà recobrar tot allò
perdut davant els exèrcits francesos,
començant pel castell de Monteada,
que caigué al poc temps, però, dins
el castell de La Roca s'havien fet
forts, tres fills del tresorerde Joan II,
amb alguns homes més. Degut a la
seva situaciò i solidesa de les seves
muralles, el castell oferia una gran

dificultat. Mesos després continuaven resistint, malgrat la pólvora i
les lombardes. Es donà el definitiu
assalt el 19 d abril de 1463; els seus
defensors foren penjats a excepció
dels tres fills. El siti, de 100 dies,
sofert pel castell el malmeté i enderrocà en part, la quai cosa facilitava
els propòsits dels consellers de Barcelona que havien pensât fer-lo desapareixer i inhabilitar-lo per a les
successives guerres, com es féu amb
alguns altres Castells.
Però no es portà a terme aquesta proposta. En possessió, Torrelles del seu castell, logrà no sabem
si amb molt o poc esforç que se li
permetés reedificar-lo. Per facilitar
les obres i subvenir les seves nombroses despeses. Pere IV aleshores
rei dels catalans no subjectes a
Joan II, dictà en 1466 una disposició ordenant aplicar el terç dels
impostos del terme, en aquesta obra.
La guerra civil continuava l'any 1466 i els homes es veien obligats a prestar-li col-laboració en
gent i diners. En un document, trobem que la proporció que hi contribuía el terme de La Roca, era en
10 homes, podem comparar lo amb
Cardedeu i Vilamajor que en trametien 15, Llinars 6, etc.
Per poder avisar ais pobles
Vallès de la proximitat d'exércits

enemies, s'estabi í un servei de vigilància des del cim de Sant Llorenç
de Munt fins a les muntanyes del
Papiol. Hi devien contribuir tots els
pobles. A despit d'una disposició
que ordenava fer-ho per torn, es
féu a sorts i a més es "multava"
amb 20 florins d'or als pobles que
ho defugissin. La Roca fou un
d'aquests pobles que resulté multat.
Davant el nou avanç de les tropes de Joan II, molts pobles i cabdills abandonaren la causa. Mes les
tropes no pogueren res amb el castell novament reconstruit seguint-se
tots els progressos de l'art de la
guerra del segle X V .
En 1472 finalitza la guerra. Pacificada Catalunya, Torrelles presta
homenatge al rei d'Aragó. De 1493
data certa disposició de Ferran 11
(successor de Joan II), dictada a favor dels habitants de La Roca, en el
quai es diu que són de jurisdiçciô
del rei, exercint, els Torrelles,
una senzilla jurisdicció en determináis casos.
Durant els anys 1484 i 1485
es donaren unes révoltés dels remenees. Durant aqüestes el castell
no fou objecte d'atac; si canvi va
ser près el castell de Montornés.
Sols se sap que la senyora de Torrelles, en una sortida fou robada i
injuriada per una colla de pagesos.
Teresa Ametller

A. S.V A I

perruqueria

ASVAT- Deleqació: LA ROCA
J O S E P T O R R E L L A S . c/. de
Dalt. 20 - Teléf. 842 09 02

Excursions extres:
8 dies a Galicia
15 dies a Menorca
17 de juny:
12 dies a Sant Pere del Pinatar
Excursió de l'Asvat a l'Escala
' 3 dies a Viella i Lourdes
i Platja d'Aro. Preu: 1500 ptes.
3 dies a Teruel
8 dies a Madrid i Toledo

Excursions del mes de juny

FABRICA DE T E I X I T S

JOSEF
CATOT
Fábrica a LA ROCA - Tel. 842 01 35

/

LLIBRERIA
PAPERERIA

C/. DE DALT, 13
T E L . 842 00 04
L A ROCA
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Alimentació
J. BARTRÉS

c. pompeu fabra, 19
telèfon 8 4 2 Cl 8 3

laroca-barna.

AI6UA
LA ROCA
POTABILITAT
NATURAL
MARCA REGISTRADA
Manantial Viñamata

CARRER ESPRONCEDA, 52
LA ROCA DEL VALLÈS

LA ROCA DEL V A L L E S
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EXHIBICIO D E L K A R A T E C L U B
JUST DE L A ROCA
Després d'haver acabat I exhibiA les 11 del dissabte dia 4 de
ció
li
vàrem demanar al Sr. Joan
maig es va cel-lebrar al Patronat ParJust unes paraules que ens acabéssin
roquial de La Roca una bonica exde completar aquest reportatge.
hibició dels karateques del Kàrate
"Actualment tino al cinturò neClub Just de La Roca amb la col-lagre
Primer
Dan, fa neu anys que eboració del C . K . Cardedeu.
xerceixo
aquest
esport a nivali comEn primer Hoc es va fer una pepetitiu. La tasca qua estem realitzant
tita introducció del que és el Kàrate
durant
aquests sis meses amb als jocom esport i defensa personal, desvas
da
La
Roca ha estât molt posititacant que és una disciplina consava,
encara
que crac que a nivali de
grada a la autodefensa, que es realitpöble falta una mica d'ambiantaoió
za amb les mans buides i el eos deenvers
aquest esport. Actualment
sarmat. Els braços i les cames s'atinc
33
jovas,
els quais an categoria
driesten sistemàticament per aconsed'infantils
pujen
da mig grau cap
guir l'atac llençat per sorpresa, per
amunt pel fet de qua no as quedin
un agresor, pugui ser contrôlât efectivament per una demostració de
R E S U L T A T S DE F U T B O L
potència tant gran com si féssim
servir objectes contundents.
Jornada del 4 i 5 de maig del 1985
La primera demostració va ser
•JUVENILS
la Gimnástica, que fan en un entreC . F . L A R O C A - A t . del Vallès 1-1
nament normal, és molt intensiva i
Martorelles - P. B L A N C - B L A V A 2-7
desarrolla al màxim les articulacions
tant de braços com de cames.
AFECCIONAIS
El següent apartat va ser les
C . F . Vilanova - C . F . L A R O C A 8-0
Katas que són una sèrie de iluites
imaginàries del karateca en front di- 3ra. R E G I O N A L
versos adversaris. El noi Oscar
C . F . L A T O R R E J A (s/r)
Cambeiro va fer una petita demostració de la primera kata inicial de Jornada 11 i 12 da maig del 1985
l'entrenament. Seguidament el pro- J U V E N I L S
P. B L . - B L A V A - Palautordera
2-2
fessor Joan Just en va fer una per
Bigues
C
.
F
.
L
A
ROCA
6-0
cinturons més el-levats. Podriem destacar que al més important de les
katas és l'elasticitat de moviments A F E C C I O N A T S
la seva amplitud i la anticipació. C . F . L A R O C A - Congost
2-4
Després es feu una exhibició
de defensa personal femenina, on 3ra. R E G I O N A L
una noia va demostrar a uns agres2-0
sors improvisant una coordinació L A T O R R E T A - L a Garriga
d'atac i defensa molt efectiva exhibint un complet control i seguretat Jornada
J U V E N I L18
S i 19 da maig del 1985
en els seus moviments.
6-7
P. B L A N C - B L A V A - Cànoves
2-3
Demostració de trencaments. UCanovelles - L A R O C A
na de les parts més espectaculars d aAFECCIONATS
quests esport, encara que no molt
2-2
Gualba - L A R O C A
important, pretent demostrar la concentració i potència en l'impacte. El
professor Just ens va fer gaudir d'u- 3ra. R E G I O N A L
3-2
Bellavista - L A T O R R E T À
na sèrie de tècniques de peus i mans
trencant totxanes i fustes amb una
Nota: no s'han posât les restants
capacitat formidable.
categories per haver-se acabat la
Al final es feu entrega de tro- competiciô.
feigs a tots els participants.
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en un estancamant ja qua per obtindra al cinturò negre has de tenir 16
anys racant complerts. A nivali de
critaris sagona la prograssiò del
karataca vaig donant aquests cinturons. Tenim pensât a curt termini
organitzar un campionat a nivell
comarcal a La Roca.
Per la nostra part, agraim la collaboració que ens ha donat el Sr.
Joan Just i anirern als joves roquerols, que tenim al pöble un Hoc on
podem realitzar un esport que
d'amistat i compayerisme no n'hi
faltará.
Caries Ventura i Perarnau
CLASSIFICACIO FINAL
CAPIONAT DE DOMINO
Parelles
Guai-Martin
Planas - López
Guijo - Trujillo
Vila-Vila
Santafé - Caballero
Gómez - Escuela
Benitez - Pujol
Antón - Torta
Miró - Bufi
Planas - Salvat
Campins - Mulero
Ribó - Iturri
Ventura - Planas
Santafé - Duran
Liria - Ouerpache
Martín - Planas
Espin - Mompart
Berenguer - Busca
Lazo - Lorido
Delmas - Codinach
Jané - Bartrés

Punts
60'5
60'5
52
49
49
49
48'5
46'5
46'5
45'5
45
43
41
40
40
39'5
38
37
33'5
28'5
25
Caries Ventura

Parc Esports
CATALUNYA,4
TELEFON 842 00 52
LA ROCA DEL VALLÈS

Pàp. 19

Juny 1 9 8 5
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3.« REGIONAL- Grup Vili
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Caldes
Les Franqueses
Olimpie G.
Vilamajor
Palou
Polinyà
Bellavista
Lligàd'Annunt
Sta. Perpètua
Inacsa
Palautordera
At.Vallès
Corrò d'Amunt
Sentmenat
Almerienc
L'Ametlla
Ut Torreta
G"ramics

32
32
32
31
32
30
32
32
31
31
3r
32
32
31
32
31
30
32

26
22
21
15
15
14
15
15
12
11
11
9
3
6
6
4
1

4 2 '96 29
7 3 86 39
5 6102 47
8 8 67 52
7 10 80 59
8 8 65 49
6 11 75 70
5 12 64 50
9 10 71 67
8 11 47 40
1C 11 50 64
5 15 50 60
4 19 48 67
14 14 39 62
7 19 52 92
5 22 63 98
7 19 50 83
11 20 37112

56+24
51 +19
47 + 15
38+ 6
37 +
36 +
36 +
35 +
33+ 1
32+ 2
32
27-5
22 - 1 0
20 - 1 0
19-13
17-15
15 - 1 5
13 - 1 9

3.» DIVISIÓ - GruD V
1.
2.
3.
' 4.

Canovelles
Inacsa
Bigues
L. Franqueses

;5. FLEiamifi,
6.
' 7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Montmeló
At. Vallès
Palou
Bellavista
Palautordera
Càanoves
La Roca
Montornès"
Vilanova
LesFaldes
martorelles*'

27
30
28
30
30
29
29
29
29
30
29
26
28
29
30
27

21
21
18
18
18
15
15
12
12
9
10
9

8
6
6
6
1
4
1

1 83 31
6118 39
5100 37
7108 57
9106 63
9 72 71
9 73 62
11 71 55
12 64 76
13 58 73
13 91 92
13 69 66
15 54 76
23 48115
24 40150
24 33124

47+21
45 + 15
41 +11
41 +11
39+ 9
35 +
35 +
30
29 +
26

-

26

-

16

-

11 - 1 9
8 -22
1 -21

INFANTILS

2." DIVISIÓ - Grup IX
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SantFeliu
Gualba
Vilanova
Montornès
Canovelienc
Agrupació
Pirates
Miquelenc
Satèl-lit
Caldes
Congc'
NewF;
La Roca
Cànoves
Casconobel

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

28

23
18
19
15
14
14
14
11
9

3112 31 4 8 + 2 0
4 79 39 4 2 + 1 4
5 90 34 42 + 14
8 66 43 3 5 + 7
9 70 58 33 +
9 78 57 32 +
-8 79 57 31 +
10 57 47 28 +
11 42 52 25
13 53 54 21 13 45 73 21 15 42 84 17 16 39 64 1 7 - 1 1
19 48 82 1 0 - 1 4
0 26 34158 4 - 2 4

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

La Torreta
Granollers
At.Vallès
Les Franqueses
Canovelles
Olimpio G.
Vilamajor
Palautordera
Sant Geloni
Cànoves
L'Ametlla

19
19
20
20
19
20
20
20
19
19
19

17
14
13
12
10
12

0 103 24
3 80 22
6 75 45
6 92 29
5 54 25
8 77 58
11 54 86
11 49 54
13 58 76
0 18 20121
0 18 15134

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

12-6
2 -18

2-18

2." DIVISIÓ - Grup X
1. Montornès
2. Montmeló
3. P, Blanc B.

22 17
22 15
22 14

L'Ametlla
Sant Fost
Martorelles
LIiçà d'Amunt
LIiçà V.
Miquelenc
La Roca
Vilanova
Parets

22 13
21 10
21 8
22 7
20 7
22 5
22 5
22 2
22 1

2
6
5
7
4
4
3
6
5

7
5
8
8
9
13
15
14
16

88
58
52
48
35
43
37
31
22

48
24
41
55
44
80
97
70
83

28 - 6
26 - 6
21 - 1
21 - 1
18 - 2
14 - 8
13 - 9
10 - 1 2
7 -15

1 71 13
1 83 18
5 55 33
7 54 44
8 35 43
7 64 41
9 46 46
12 30 50
12 39 46
11 38 63
15 29 67
19 18 97

39 + 19
38 + 16
31 + 9
25 + 3
24 + 2
23+ 1
22
17 - 5
16 - 6
17 - 5
8 -14
5 -17

A I t?i-r\'c
o

2. " DIVISIÓ - Grup VII

24-

* 2 punts menys per sanció federativa.

AFECCIONATS - Grup X

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1 87 26 38 + 16
2 80 29 35 + 13
7 62 43 2 9 + 7

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

Granollers
Lloc Bell
Cardedeu
olimpie G..
La Torreta
Canovelles
At. Vallès
Llerona
Palautordera
Les Faldes
Les Franqueses
L'Ametlla

21
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22
.22

19
18
14
10
10
8
9
7
6
5
1
2

1
2
3
5
4
7
4
3
4
6
6
1

2.« DIVISIÓ - Grup Vili
1.
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

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

39 + 1/
32 + 10
31+9
31+9
29+ 7
34+2
22

20-2
17-3
9 -13
8 -14
0 -22

LLIBRES LLEGITS I RECOMANATS
YUKIO MISHIMA O EL ROMAIMTICISME
Un dels autors més fascinants
dels darrers anys, és, sense cap mena de dubte, l'escriptor japonés
Yukio Mishima.
Nascut a Tokio on destacará
molt aviat per les seves condicions
intel-lectuals. El 1944 escriu e! seu
primer llibre, un volum de contes;
això succeia poc temps d'èsser
convocat per I ' exèrcit per a una
missió sucicida, però finalment no
fou admès.
Després de graduar-se a l'escola universitària de Jurisprudència
de Tokio el 1947, treballà al ministeri de Finances.
Però molt aviat es dedicará només a escriure, publicant el 1948
Ladrones,
el 1949
Confesiones,
Los verdes años el 1950, també el
mateix any publicà Sed de amor,
el 1962 publicà Placer
prohibido.

El rumor de las olas el 1954 i Templo de Oro el 1956. La seva novel-la
Caballos desbocados escrita el 1968
va ser dues vegades seleccionada
pel Premi Nobel.
^ L'any 1958 es casa i és a partir
d aquesta data quan publicà La casa
de Tokio, el 1959, Después del banquete el 196U, El marinero que perdió la gracia del mar el 1963 i finalment el 1966 Nieve de Primavera.
El 26 de novembre del 1970
sortia a les primeres pàgines de tots
els diaris que, la vigilia, I autor japonés Yukio Mishima ajudat per quatre deis seus seguidors havia segrestat al General Jefe de les Forces
d ' Autodefensa Japoneses i juntament amb els seus col-laboradors
havia realitzat el "seppugu", tragic
cerimonial d ' autoinmolació que
els occidentals coneixen corn "Hara-Kiri". El motiu més aparent
d'aquest suicidi era el d'oferir aquest suprem sacrifici en honor de
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r Emperador perqué aquesta mort
donava exemple ais seus compatriotes i els induia a la restauració de
les virtuds tradicionals del Japó.
Yukio Mishima era un defensor
de les tradicions i de la cultura japonesa i no acceptava la pérdua de
la identitat que estava sofrint el
Japó amb la gran influéncia americana.
La seva vida va estar sempre envoltada de grans polémiques, se'l
consideré: narcisista, exhibicionista
i sado-massoquista, però res de t o t
això enterboií la bellesa de la seva
obra.
Per conéixer mi Mor la vida
d'aquest escriptor que ja és un
"mite" dins la literatura contemporània, aconsello la lectura del llibre
del Dr. Juan Antonio Vallejo Nájera tituiat Mishima o el placer de
morir de l ' E d i t o r i a l Planeta. Val
la penal.
Isabel Ma. Vera Ordoñez

Juny 1985
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VINS-OLIS-CERVESES-REFRESCS

Delegación Comarcal:
PERE MIRÓ PUJADAS
Carrer Qavé, 18
Tel. « 2 00 14
LA ROCA del VALLÈS

Oficines Centrals:
Via Laietana, 20 átic
Tels. 315 23 12 51
315 24 12-51
BARCELONA - 3

B0DE6A LA ROCA
EXCEL-LE NT s VINS DEL PENE DES
PRIOR ATGANDESA

MimJALITAT DASSEGURANCES
GENERALS

OLÍS PURS

Asseguranees
d'Automdbils,
d' Incendis, de Vidres,
de Robatoris,
Responsabi/itat
Civil i Responsabilitat General,
d Accidents individuals, etc.
Assequrahces Apraries combinades

¿ ^ s t à t i c a

V

i

Cerveses

CRUZ

D'OLIVA

CAMPO

i

HENíNGER

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

LA ROCA DEL VALLES

y

T S a l t í ^ s a

JUDIT

^

NOVETATS

LA

Li ofereix tots els tractaments necessaris
per a la conservació del seu fisic ¡ la seva silueta:
Neteja de cutis - Tjactament antisrrugues - Enfortiment
de papada i col I • uepHació a la cera - Depilació eléctrica
Massatqes corporals - Serveis de sauna Finlandesa
Banyera hidromassatge (SPA)

ROCA
fl. C l o v é . 2 9
Telf. 842 OI 27
LQ ROCQ

especial pe, a 1' en fort imen t de qualsevol part del seu cos
i molt apropiada activado circulatoria i sistema nervios.
Solarium UUA
Hores a convenir - Tel. 842 03 74
C/. CERVANTES,s/n.- L A ROCA D E L V A L L E S

Poliça de despeses
de defensa jurídica

GRUP
ASSESORIA

ADVOCAIS - PROCUR.'VDORS - NOTARIS
PERITS - FIANCES JUDICL4LS, ETC. ETC.

JURÍDICA, LABORAL,
C O N T A B L E , FISCAL

ALCANg
Reclamació, Defensa. Iranseiints i Passatgers
Magistratura del Treball
AGENT

COMARCAL:

J O S E P GIRBAU F À B R E Q A S

^
^

C/. C A T A L U N Y A . 1 2 - LA ROCA

Tnl842 0M'3

L A ROCA: Catalunya,1¿ - Tel. 842 07 19
B A R C E L O N A : 08029- Teléf. 321 56 43
y
^

V

s

P ^ i ^ J K a t l s c

Maresma
de Bordados
LA ROCA D E L V A L L E S
Teléfono 842 03 02

C O M I i L'AGULLA
T E L S . 8 4 2 0 8 82 (Particular)
842 08 43 (Peixateria)

AIMSELM C L A V É , 47
VELÁZQUEZ, 3
LA ROCA D E L V A L L E S
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MERCERIA I
CORSETERIA

C A R R E R ENAMORATS
LA ROCA D E L V A L L E S

