


Després de molts mesos de constricció, 
patiment i incertesa, podem tornar a gaudir 
d’activitats a l’espai públic, malgrat que 
no podem oblidar-nos que la pandèmia 
encara no s’ha acabat. Així, podem gaudir 
de les festes populars que a la Roca del 
Vallès tenen una àuria especial: són cultura, 
tradició, associacionisme, oci, compartir 
moments amb família i amistats... tenim a 
tocar Sant Sadurní i per tant celebrem la 
Festa Major d’hivern de la Roca, com sempre 
amb una àmplia proposta d’activitats 
lúdiques però sempre tenint en compte les 
nostres tradicions, història i arrels.

Enguany el més important és recuperar el 
vincle. Tornar a sortir al carrer, recuperar 
activitats que s’havien hagut d’anul·lar, 
donar protagonisme al comerç local i a les 
entitats. En defi nitiva, tornar a fer bategar 
la Roca del Vallès. A més, en el marc de 
la Fira de la Col, tornarem a tenir parades 
d’artesania, alimentació i productes propis 
de la pagesia i la terra, i la Mostra d’arts i 
ofi cis. 

Recordeu, també, que tenim en marxa la 
campanya de dinamització comercial, amb 
unes butlletes per rascar que obtindreu si 
compreu en els establiments roquerols que 
participen en la campanya. Durant la Fira de 
la Col farem el sorteig de premis!

Tot plegat, tres dies de tardor que ens fa 
sentir cofois de ser roquerols i roqueroles. 
No podem oblidar d’agrair la feina de totes 
les entitats de la vila perquè sense el seu 
esforç i treball diari aquesta Festa Major no 
seria possible. Tampoc ens oblidem de tot 
el personal d’organització i seguiment de 
la festa, així com dels comerciants que hi 
col·laboren. Gràcies de tot cor per la vostra 
feina i implicació!
Sense més, esperem que gaudiu 
intensament d’aquesta Festa Major, a 
continuació trobareu el programa amb totes 
les activitats perquè us pugueu planifi car i 
no us perdeu res. Visquem unes festes amb 
civisme per tal que tots els veïns i veïnes en 
puguem gaudir amb tranquil·litat i llibertat.

Visca la Festa Major de Sant Sadurní!

Albert Gil, alcalde de la Roca del Vallès
David Espuña, regidor de Cultura i Festes 
Populars
Raquel Vilardebó, regidora de Promoció 
Econòmica i Comerç

Benvolgudes i benvolguts,

Vols rebre alertes al mòbil amb els actes culturals 
de la Roca del Vallès i l’actualitat municipal? 

Envia la paraula ALTA al 627 901 836 i accepta les condicions. 
És un servei de difusió via Whatsapp, totalment segur i unidireccional. 

Estigues al dia i no et perdis res!
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La xerrada té dues parts.
La primera part és per parlar de les mancances que hi 
ha a La Roca amb la gent gran.
La segona part la farà la fundació Catalunya la Pedrera 
amb el projecte REMS. Que presentarem per la gesti ó 
del poble. Per exposar aquest projecte es presentarà 
un vídeo i un Power Point.
Interlocutors:
President de la Roca Solidari: Francesc González.
Coordinadora Espai Social de Granollers (Fundació 
Catalunya La Pedrera) : Soad Kholti

És el 7è. Projecte de la Roca Solidari.

Aquesta exposició romandrà al Centre Cultural fi ns 
el 3 de Gener del 2022

INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ DEL CONCURS 
FOTOGRÀFIC A INSTAGRAM #fm2021_lrcc

Presentació de les fotografi es fi nalistes i 
guanyadores participants en el concurs fotogràfi c 
de les festes majors del municipi. Les fotografi es 
guanyadores formaran part del calendari de 
l’Ajuntament per a l’any vinent.

19.00h
Sala 2-3 del Centre Cultural de la Roca del Vallés 
- Accés porta principal C/ Lope de Vega 10

Organitza Grup Cellecs

A Càrrec de la Roca Solidari

19.00h inauguració Exposició 
espai Foyer del Centre Cultural de la Roca del 
Vallès - Accés per l’entrada principal  Centre 
Cultural C/ Lope de Vega 10
Organitza Càmera Club la Roca

XERRADA 
CÉLLECS  EL 
VALOR DE LA 

MEMÒRIA 

EXPOSICIÓ 
FOTOGRÀFICA 
FMESTIU2021



Espectacle de foc a càrrec 
de l’entitat vicentina.

Recorregut:

Inici a la Plaça Can Torrents, puja per Carrer del 
Montseny fi ns Verge de Montserrat i baixa fi ns plaça 
de l’era, a la plaça de l’era es fa crema. Continua per 
Rambla Mestre Torrents i  principi de Carrer major, puja 
per el carrer dels enamorats, Carrer de Dalt i baixa Pau 
Claris fi ns plaça de la vila (Església).

20.00h 
Plaça Can Torrents 

20.30h 
Correfoc Inici plaça Can Torrents
Organitza les colles de diables 333 i 666 de la Roca 
del Vallés

23.00h
CC_LR  - Accés 
pe les portes del 
pati del CC_LR,  C/ 
Campoamor
Organitza Tronaos CF 

TOC I FOC 

CORREFOC COLLA INFANTIL 
333 + COLLA ADULTA 666

GUATEKE 



L’espectacle amb més marxa, gresca i diversió d’en Rikus! En Rikus és un pastor, cosí d’en 
Patufet, que baixa de la muntanya amb la barretina i la guitarra per oferir un espectacle 
familiar divertit i engrescador. Prepareu-vos per a un espectacle farcit de cançons 
populars i de collita pròpia, danses exòtiques, jocs ritmats, trens, cadenes, rotllanes, teles 
gegants, globus de colors, paracaigudes, gomes elàstiques i confeti, molt de confeti!

Cronoescalada sortint des de la plaça de l’Era s’ha 
de pasar per dos punts que són morro de gall i el 
poblat íber de cellecs i tornar a l’era el mes ràpid 
posible sense marcar i amb l’ordre que es vulgui.

CRONOESCALADA 

ESPECTACLE 
INFANTIL  

LA XERINOLA 
D’EN RIKUS
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8.30h 
Sortida a la plaça de l’Era
Organitza El último viaje

11.00h 
Sortida a la plaça de l’Era
Organitza Ajuntament de la Roca 
del Vallés
A càrrec de la cia  Rikus 
animació Familiar 

XERRADA “ESPAIS AUTOGESTIONATS I FEMINISME” 
A CONTINUACIÓ VERMUT MUSICAL AMB SOCUNBOHEMIO

Taula rodona amb representants del 
moviment feminista. Parlarem sobre com 
podem desplegar el feminisme a nivell local i 
quin paper hi fan els espais autogestionats.

Socunbohemio és un projecte musical que 
mescla la música d’autor amb l’indie més 
suau. Les seves lletres i melodies busquen 
la tendresa més íntima en cadascú de 
nosaltres.

12.00h  
 

plaça Can Torrents Organitza La Belluga



L’Esplai i el Cau organitzem una Bicixocolatada, que consisteix en una ruta en bicicleta 
que fi nalitza amb un got de xocolata i melindros. Es podrà triar entre fer la ruta curta (es 
pot fer caminant també) o la ruta llarga. Es farà un concurs, així que pots portar la teva 
bicicleta decorada i les tres millors tindran premi! Molt important que tothom port un 
got de plàstic reutilitzable, així ajudem a reduir el plàstic d’un sol ús.

17.00h 
Plaça Ajuntament i Plaça Can Torrents 
Organitza: A parts iguals, La Belluga, Esplai la Xiruca, 
Cau la Flama

a partir de les 
18.30h
Plaça de l’Era 

BICI-XOCOLATADA 

ENTORRA’T I
 CURSA DE 
HÀMSTERS 

BATUCADA AMB 
FESTIMBAL

De 16.00 a 18.00h
Plaça  Can Torrents 
Organitza Esplai la Xiruca
i Cau la Flama



CONCERT
MARIA MUÑOZ

21.00h 
CC_LR - Accés per pati CC_LR  C/ Campoamor 
Organitza La Belluga 

SOPAR POPULAR I A CONTINUACIÓ 
NIT DE BINGO MUSICAL I DJ

De 18.00h a 19.30h 
CC_LR - Accés porta Principal 
C/ Lope de Vega 
Organitza Casal d’Avis de la 
Roca del Vallés 
Les portes s’obriran a les 17,15 h.
Preu: 5€ que es cobraran a 
l’entrada del concert
Per reserves: Trucar o enviar 
WhatsApp al tel. 636.88.98.38 
(Casal)

Places limitades

Recuperant la tradició de la Festa Major de les Cols, 
fem un sopar popular de trinxat! Venda anticipada 
de tiquets a l’Estanc i Paperots. Preu: 8€. Inclou 
beguda (vi o refresc), trinxat, cansalada i cafè. Hi ha 
opció vegana.

Després del sopar, bingo amb un gir. Cançons en 
lloc de números! Sonaran les millors cançons de 
l’any, algún hit retro i de tots els estils. Rematem la 
jornada amb un punxa discs que animi la resta de 
la nit.



MISSA EN LA FESTA MAJOR 
DE ST. SADURNÍ 

CANTADA PER LA UNIÓ 
CORAL CENTRE I ENERGIA
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10.45h
Parròquia de Sant Sadurní   
Organitza Parròquia de Sant Sadurní 
i Unió Coral Centre i Energia 

11.00h 
Plaça de l’Església  
Organitza Colla de Geganters 
de la Roca del Vallés 

Recorregut:

Plantada a la plaça de l’Església 
(11 h), un cop acabada la missa, 
comença la cercavila que seguirà 
pel c/ Major, Rambla, plaça de l’Era, 
c/ Catalunya i Can Torrents. 

A les 13 h es realitzarà una mostra 
de balls a la plaça de Can Torrents.

PLANTADA DE GEGANTS     

CINEMACRÍTIC

18.00h 
CC_LR - Acces 
per la Porta 
principal C/ 
Lope de Vega
Organitza 
La Belluga

Cinema crític – Orgull: Orgull és una història real de solidaritat obrera. L’estiu de 1984, 
quan les tensions entre miners i el govern anglès de Margaret Thatcher eren en un 
punt de no retorn, un grup d’activistes lgtb decideixen posar en marxa una associació 
en suport a la vaga de miners.



• Mostra d’arts i ofi cis amb diferents artesans 
que faran demostracions d’objectes relacionats 
amb la col.

• Mercat de pagès: artesania dels països 
catalans

• Jocs gegants tradicionals de carrer

• Tallers, activitats i campament prehistòric
“La Roca, terra de megàlits: Un viatge en l’espai 
i en el temps”

de les 10.00 a les 18.00h
Rambla Mestres Torrents i c/ Espronceda (zona comercial)

6A EDICIÓ DE LA FIRA DE LA COL

DURANT TOT
EL DIA: 

Parades d’artesania, alimentació i productes propis 
de la pagesia i la terra.



a càrrec del Restaurant 
La Confi ança

6A EDICIÓ DE LA FIRA DE LA COL

PASSADA DELS GEGANTS
PER LA FIRA 

ENOTAST 

11.30h
Terrassa del Restaurant La Confi ança
Organitza l’Ajuntament de la Roca del Vallès i 
Consorci de DO Alella
Aforament: 25 persones
Compra d’entrades: www.enoturismedoalella.cat

12.00h
Gegants de la Roca del 
Vallès



6A EDICIÓ DE LA FIRA DE LA COL

SORTEIG DELS PREMIS EXTRAORDINARIS DE LA 
CAMPANYA DE DINAMITZACIÓ COMERCIAL  2021 

“COMPRA I GUANYA  A LA ROCA” 

VERMUT POPULAR 
AMB TRINXAT DE COL

XOCOLATADA AMB 
MELINDROS

13.00h
Parada del COR (Associació de Comerciants de La Roca)
Associació de Comerciants de La Roca

13.30h
Parada del COR
Associació de Comerciants de La Roca

17.00h
Parada de l’ANC La Roca
ANC La Roca




