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EDITORIAL La Roca suma futur
El passat 14 de juny constituíem la setena corporació municipal
de la democràcia, després de les eleccions del passat 25 de
maig. Aquest és un moment important en la vida d’un municipi, que avalua la seva marxa i les propostes de futur que presenten les diverses candidatures (en el nostre cas, cinc). Els
resultats, que van portar quatre forces polítiques al consistori,
expressen opinions diverses i sensibilitats plurals que han
d’impulsar les accions a l’Ajuntament de la Roca del Vallès
aquests propers anys. Les campanyes electorals són moment
de confrontació de posicions i de crítica constructiva, però ara
retorna al consistori el camí del treball, de la responsabilitat, de
la gestió dels afers públics.

El meu paper com a alcalde és, precisament, el de recollir la responsabilitat de governar. Crec que l’entrada a l’Ajuntament
d’Iniciativa i Esquerra, així com la consolidació de
Convergència i Unió, obren un nou panorama d’aportacions per
a un demà de màximes aspiracions. El meu compromís és tancar de la manera més àgil i eficient possible tots els temes que
estan en marxa, i concentrar el nostre treball en el disseny i
implementació del municipi que volem. Per tal que això sigui
una realitat, em comprometo a seguir un camí de consens, a
escoltar i ser receptiu a totes les propostes que sumin per la
Roca, a respondre a totes les iniciatives.

>>> continua a pàg. 2
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> A fons

> A fons / El nou cartipàs municipal

> El nou cartipàs municipal
> La nova estructura del govern municipal

Recollim en aquestes pàgines les dades més significatives de les
eleccions municipals celebrades el maig d’enguany, alhora que
donem a conèixer els regidors elegits i la composició del nou
cartipàs municipal.

> Resum de dades

El nou cartipàs municipal presenta una estructura col·legiada,
amb cinc àrees principals de govern i dos àmbits de responsabilitat
geogràfica (la Torreta i Sta. Agnès), que assumeixen els sis
regidors del grup majoritari del psc-gir.

Resultats electorals
> Cens electoral: 6.726
> Vots emesos: 4.305
> Participació: 64%

Salvador Illa

resultats per nuclis
Partit

La Roca-Centre

PSC-GIR

> Assumptes
de la Torreta

Sta. Agnès

1.176

167

352

CiU

832

124

517

IC-V

246

22

192

ERC

251

24

81

PP

121

10

85

Nuls+blancs

60

5

29

2.697

352

1.256

Total emesos

Alcaldia

La Torreta

àrea de comunicació i
participació ciutadana
> Comunicació local
> Participació ciutadana
Regidors elegits a les municipals 2003: d’esquerra a dreta i de baix a dalt: Jaume Domènech, Miquel Estapé,
Salvador Illa, Josep Donnay, Jordi Font, Manuel Álvarez, Montse Ametller, Francesc Arolas, Rafael Ros,
Dani Martín, Josep Ma Mateu, Santi Raimí, Francesc Jiménez. Aquí sota, la disposició dels regidors al Ple.
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> Noves tecnologies i Societat
de la Informació

àrea de secreteria,
hisenda i règim interior
> Ass. Jurídica
> Recursos humans
> Oficina d’atenció
ciutadana
> Contractació
> Patrimoni

>
>
>
>
>

Òrgans de govern
Intervenció
Tresoreria
Pressupost
Recaptació

montse
ametller

Miquel Estapé
Partit

PSC-GIR
CiU
IC-V
ERC
PP

Vots

1.695
1.473
460
356
216

Regidors

6
5
1
1
–

Jaume Domènech
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psc-gir

santi
raimí
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mateu

El ple municipal

>>> ve de la pàgina 1
Vull que aquesta etapa sigui, encara més, una fase de
transparència, de comunicació fluida, de receptivitat.
Vivim en una societat complexa, que ha avançat
molt aquest darrer quart de segle. Les condicions
de benestar material que avui tenim són fruit
d’un esforç col·lectiu molt remarcable i elogiable.
No estic tan segur que aquest progrés material
hagi anat acompanyat del necessari progrés
moral, en el terreny dels valors, que ens permeti
afrontar els nous reptes amb solvència i garanties de poder-los superar. Amb massa facilitat
donem per segurs determinats drets sense tenir
presents els deures que hi van aparellats. Tota
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acció de govern, en aquestes circumstàncies, ha
de fer front a situacions complicades i a la temptació aparellada de posposar l’adopció de les
mesures necessàries en benefici de la comoditat
de bandejar els assumptes difícils, encara que
importants. No ha estat aquest el nostre estil ni
ho serà en aquest mandat. Afrontarem, amb la
necessària serenitat, la deguda obertura i la
màxima transparència informativa tots els
assumptes que es vagin plantejant. Justament, el
nostre butlletí municipal, que presenta nova
estètica i noves seccions des d’aquest número, és
una excel·lent eina de comunicació amb i per a la
ciutadania.

La Roca del Vallès, el nostre municipi de tres pobles,
té oportunitats decisives en aquests primers anys del
segle XXI. Un segle que comença la seva ruta amb
problemes, però també amb grans expectatives. Des
de la nostra feina procurarem posar el nostre gra de
sorra per a un món millor, però fonamentalment
sumarem futur. Woody Allen va dir, fent broma, que
“ens interessa el futur, perquè és l’espai on passarem
la resta de la nostra vida”. Amb la feina de govern
hem de procurar fer del nostre municipi, entre tots,
escoltant tothom, un espai de qualitat per a viure la
resta de la nostra vida, per a deixar a les properes
generacions. La Roca del Vallès suma, després de les
eleccions municipals, futur. //

àrea de territori,
vivenda i medi ambient

àrea de
serveis personals

> Urbanisme
> Medi ambient
> Política d’habitatge

> Sanitat i
benestar
> Esports

> Agricultura
> Protecció forestal

> Turisme

> Ensenyament
> Cultura
> Joventut
i infància

Josep Donnay

Jordi Font

Francesc Arolas

àrea de seguretat, via
pública i serveis municipals
> Unitat de serveis

> Assumptes
de Santa
Agnès

> Policia Local
> Seguretat
> Via pública
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> Grups municipals

3 preguntes als portaveus dels grups polítics

1. Des del PSC-GIR destaquem:
> Que el municipi ha tornat a donar confiança
de forma majoritària al PSC-GIR i, per tant,
entenem que hi ha una valoració positiva de
la feina feta.
> L’entrada al consistori de les formacions
polítiques d’ICV i ERC
> L’absència de majoria absoluta i la presència
a l’Ajuntament d’un major nombre de partits
polítics que implicarà més pluralitat d’opinions i més debat.
2. Els nostres objectius prioritaris són:
> Millorar la qualitat de vida dels ciutadans
potenciant els serveis a les persones, assegurant un poble segur i tranquil, i essent
solidaris amb qui més ho necessita.
> Gestionar un creixement racional del municipi, amb respecte al medi ambient i donant
resposta al dret constitucional de tenir
accés a un habitatge digne.
> Consolidar els equipaments construïts
durant els darrers anys i continuar el procés
inversor amb una segona generació d’equipaments i serveis: centres culturals, nova
escola bressol, nova escola de primària, places, casal d’avis, pavelló polisportiu, etc.
> Assegurar els recursos per a finançar les
inversions, tot i les importants limitacions
legislatives que s’han aprovat darrerament
en relació al nivell d’endeutament, l’eliminació de l’IAE i la impossibilitat de destinar els
ingressos de la venda d’aprofitament mig
residencial a finançar equipaments.
> Potenciar el debat en les decisions municipals, amb una major discussió amb els grups
polítics i reforçant la participació ciutadana.
3. El PSC-GIR, com a formació que té el càrrec
de l’Alcaldia i forma l’equip de govern té com
objectius:
> Assegurar
l’estabilitat
política
de
l’Ajuntament i constituir un equip de govern
sòlid amb representació d’altres formacions
polítiques, si és possible.
> Portar a terme el nostre programa electoral
intentant aconseguir un ampli consens amb
les diferents forces polítiques.

CIU
> Manuel Álvarez
1. La voluntat popular d’equilibrar les forces a
l’Ajuntament entre els partits majoritaris, i la introducció dels partits minoritaris com a àrbitres de la situació,
davant de l’anterior majoria absoluta, incompetent,
arrogant i prepotent.
La ciutadania s’ha decantat amb força pel nostre partit
que s’ha mostrat com la única alternativa possible. Ha
mancat un punt de confiança per poder donar la volta
a la situació totalment insostenible de la passada legislatura. És obvi que les actituds prepotents, la hipocresia i la mentida continuada no ajuden gens a que la ciutadania pugui confiar cegament en les persones que
creiem en l’activitat política com a activitat honesta i
de servei a la col·lectivitat i es fa valer aquella dita de
val més boig conegut que savi per conèixer.
L’actual equip de govern tot això encara no ho ha digerit prou bé, i segueixen ancorats en el presidencialisme:
Les carteres del cartipàs municipal han quedat repartides entre quatre regidors que encara es pensen que
l’Ajuntament i el poble són seus. Els dos regidors més
joves de l’equip de govern juguen un paper de meres
comparses, com una mena d’aprenents, sense responsabilitat de cap regidoria i relegats a un paper de sotsregidors. Els regidors del nostre Grup Municipal, tot i
ésser els representants d’una part important de ciutadanes i ciutadans del municipi, ni tan sols hem estat
cridats a consultes per a la formació del nou govern,
tornant a quedar fora dels òrgans de govern municipal.
2. Revisar el Pla General, apostant per un model de
municipi equilibrat i sostenible on qui guanyi sigui el
poble i no les grans promotores, els terratinents i els
interessos creats sobre el territori.
> La preservació de les garanties democràtiques perquè
no es tornin a produir mai més les situacions d’abús de
poder de la passada legislatura, dotant al municipi de
figures com la del defensor del ciutadà, d’instruments
de descentralització i acostament al ciutadà com Els
Consells del Poble de La Torreta i Santa Agnès, o els
Consells de Participació ciutadana en àmbits com l’esport, la cultura, o el creixement urbanístic, a través de
l’Auditoria Mediambiental i el Pla d’Acció Municipal.
> La vertebració d’una societat civil forta, donant prioritat a les àrees de serveis personals: cultura, esport,
ensenyament, sanitat, joventut, promoció econòmica...
3. Un paper actiu, participant amb els nostres representants en les Comissions de Treball que s’han creat, i
marcant la pauta en els Plens amb la presentació de les
Mocions que creiem més oportunes d’acord amb el
nostre Programa Electoral.
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ERC
> Francesc Jiménez

>>>>>>>>>>>>>>
ICV
> Dani Martín

1. Què destacaríeu dels resultats
de les darreres eleccions?
2. Quins objectius considereu
prioritaris per a la propera
legislatura?

L’alcalde
> Salvador Illa

3. Quin serà el paper del grup
municipal que representeu?

1. Des del punt de vista d'ERC-La Roca, és evident que
aconseguir entrar a l'Ajuntament era un objectiu
molt important per incidir en la vida política i social
de La Roca. Aquest objectiu s'ha complert i esperem
que això serveixi perquè el projecte d'ERC a la Roca
segueixi creixent i sigui útil al poble. D'altra banda,
creiem que els resultats electorals evidencien un
correctiu seriós a la gestió que el PSC-GIR va fer la
darrera legislatura, principalment degut a la manca
de diàleg amb què ha governat els darrers quatre
anys, marginant el debat i la participació i recolzant
un model de creixement urbanístic que afavoreix
l'especulació i desestructura la Roca.

1. El dictamen de las urnas del 25 de mayo de

1. El suport majoritari obtingut pel PSC-GIR,

2003, desde la óptica de ICV, fue claro y

juntament amb la incorporació al consistori

rotundo: No a las mayorías absolutas. Los

dels grups municipals d’ERC i IC-V. És la pri-

ciudadanos y ciudadanas de nuestro munici-

mera vegada, des del retorn de la democràcia,

pio votaron mayoritariamente por un gobier-

que no hi ha presència de candidatures inde-

no plural y de izquierdas: PSC-GIR+ICV+ERC

pendents. Tot plegat, els resultats de les elec-

suman 9 concejales de 13. Realmente las

cions del maig suposen un retorn a la norma-

urnas nos devuelven a los resultados electo-

litat política d'ençà les eleccions del 1999,

rales de 1995 donde se experimentó un

decididament marcades per una moció de

gobierno de izquierdas plural (PSC+GIR+ICV)

censura presentada per CiU i Independents

que dio inicio a las profundas transformacio-

de la Torreta.

2. Entre d'altres, alguns dels objectius prioritaris són:
> Incrementar els serveis socials a la gent gran i estudiar necessitats en nous equipaments: Centre de Dia,
geriàtric, etc. Incrementar freqüència d'assistència
sanitària a santa Agnès.
Definir l'ús públic que tindrà Can Torrents i la
Caserna de la Guàrdia Civil, dotar de contingut el
nou Centre Cultural de La Torreta, donar espais a les
entitats de la Roca Centre, evitar la degradació de
l'antic escorxador i establir-ne l'ús, dinamitzar la
nova biblioteca.
> Ampliar el servei d'autobusus als barris (Roca-2, la
Pineda...). Iniciar les gestions per aturar els plans parcials de Maiols-Can Planes, Vilalba i el sector de la
Torreta que ubicarà la cimentera. Establir les bases
per a la modificació del Pla General d'Urbanisme de
la Roca. Finalitzar l'Agenda 21 local de Medi Ambient.
Iniciar la gestió per a la protecció de noves àrees
(Mogent, etc...). Prioritzar sól per habitatge social.
Minimitzar l'impacte que tindrà en els propers anys
el traçat del TGV per La Roca. Finalitzar el catàleg
arquitectònic, arqueològic i artístic de La Roca.
> Creació d'òrgans representatius a Santa Agnès i la
Torreta (Consell de Poble). Generar altres fòrmules
de participació popular a la Roca (referèndums, sectorials, debats...)

nes que ha evidenciado nuestro municipio

La nova configuració del consistori hauria

desde entonces.

d’estimular les iniciatives polítiques en bene-

2. ERC Només té un representant dins l'Ajuntament i
no estem al Govern Municipal; la nostra tasca serà
d'oposició al Govern del PSC-GIR, una oposició radical en el contingut, però alhora constructiva. La nostra capacitat d'incidència dins l'Ajuntament
dependrà del fet que, des de l'oposició, sapiguem
generar acords amb d'altres forces per tirar endavant
les propostes que presentem. Tenim la voluntat de
consensuar aquells temes en què hi estiguem d'acord, sense dogmatismes, però tampoc sense renunciar a les nostres conviccions.

fici del progrés del nostre municipi.
2. Para ICV existen actualmente tres grandes
prioridades en nuestro municipio:

2.

> Construcción de viviendas de promoción

A) Serveis a les persones, via equipaments

pública, de propiedad y de alquiler;

educatius, culturals i esportius.

> Afrontar la construcción de nuevos equipa-

B) Continuar amb la política de creixement

mientos escolares que den respuesta a la

moderat, racional i respectuós amb el

demanda creciente y finalicen con la vergüen-

medi ambient.

za que significa para nuestro municipio la

C) Política econòmica rigorosa i sanejada, i

existencia de “caracolas”;

actuarem sempre amb respecte escrupo-

> Iniciar la redacción de un nuevo Plan

lós a la legalitat vigent.

General de Urbanismo que dé respuestas a las

D) Treballar perquè les infraestructures

inquietudes sobre crecimiento, sostenibilidad

supramunicipals estiguin fetes respectant

y respeto al entorno que tienen nuestros veci-

els interessos del nostre municipi.

nos.

3. Com Alcalde, trobo recolzament en el PSC-

3. Nosotros creemos que nuestra responsabi-

GIR, candidatura que vaig encapçalar durant

lidad, más que nuestro papel, es conseguir

les eleccions. Intentaré trobar el màxim con-

que el gobierno municipal dé un giro hacia
políticas más sociales y más participativas,

sens possible per fer avançar els assumptes

conseguir que en este mandato se hable más

que considerem clau per fer progressar el

de las personas que de las “tochanas”. ICV

municipi de la Roca del Vallès, sense abdicar

será importante para rebajar el nivel de cris-

dels principis que el meu grup considera

pación, existente en la anterior legislatura y

imprescindibles i que són el respecte a la lega-

los inicios de la actual, y hacer comprender a

litat i la igualtat de tracte a tots els ciutadans

todos los grupos municipales que la base de la

i ciutadanes. Escoltarem totes les opinions

política municipal, desde la óptica de ICV,

per acabar decidint allò que més convingui al

está en el respeto y el diálogo.

© noè fanlo

PSC-GIR
> Miquel Estapé

> Grups municipals

nostre municipi.
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> Actes de l’Ajuntament

> Actes de l’Ajuntament / Resum de plens

> Resum de plens
Ple extraordinari - dia 28 d’abril
Sorteig dels membres de les Meses
electorals per les eleccions locals del dia 25
de maig de 2003.
De conformitat amb l’article 26-2 de la llei orgànica de règim electoral general, es realitza el sorteig
dels membres de les Meses electorals per les eleccions locals del dia 25 de maig de 2003.

Ple extraordinari - dia 30 d’abril
Acord d’aprovació del projecte
d’urbanització dels jardins de Can Torrents i
els seus voltants.
S’ aprova per nou vots afirmatius de PSC-GIR i CIU
i dues abstencions d’ILT (aprovació inicial) el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Projecte
bàsic i executiu de l’urbanització dels Jardins de
Can Torrens i els seus voltants”, redactat a instàncies de l’Ajuntament, per l’Arquitecte Albert
Viaplana de l’Estudi Albert Viaplana-David
Viaplana, Arqts, SL, amb un pressupost d’execució
per contracta de 1.196.629,16 € inclòs el control de
qualitat, i el pressupost de seguretat i salut .

Acord de desestimació del recurs de
reposició presentat pel Sr. Josep Maria
Navascués i Azagra contra l’acord del Ple de
desafectació de vivendes dels mestres.
Es desestima el recurs de reposició presentat pel
Sr. Josep Maria Navascués i Azagra, en data 10 d’abril de 2003, amb núm. de registre d’entrada 2707,
contra l’acord del Ple de la Corporació, de data 7
de març de 2003. S’ acorda desestimar-ho per 9
vots afirmatius del PSC-GIR i d’ILT i dues abstencions de CIU.

Acord d’alteració de la qualificació jurídica
d’un tram del camí de la Serra de Can Gener,
en els llindars de les parcel.les 9.62 i 63 de la
Urbanització Roca-2.
S’aprova, per nou vots afirmatius del PSC-GIR i
d’ILT i dues abstencions de CIU, iniciar l’expedient

de desafectació d’un tram del camí de la Serra de
Can Gener, en els llindars de les parcel·les 9,62 i 63
de la urbanització Roca-2, d’una superfície de 255
m 2 aproximadament, per convertir-lo en bé patrimonial i permutar-lo per un altre tram de camí de
superfície equivalent.

Es dóna compte de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2002
La situació real del consistori compta amb un pressupost d’ingressos per l’any 2002 de 14.592.000 €.
El pressupost està equilibrat amb un lleuger
superàvit de 159.000 €. El romanent de Tresoreria
també és positiu amb 155.000 €.

Ple extraordinari - dia 12 de juny
Aprovació de les actes de les sessions
plenàries del dies 28 i 30 d’abril de 2003.
Acta dia 28 d’abril de 2003: s’aprova per deu vots
afirmatius i dues abstencions de Serafina García i
del Sr. José Nieto Checa del Grup municipal ILT.
Acta dia 30 d’abril de 2003: s’aprova per onze vots
afirmatius i una abstenció de Serafina García del
Grup municipal ILT.
Sr. Nieto: – Desear a los que entran que tengan
una legislatura tranquila, bien llevada y que hagan
lo máximo por el pueblo de la Roca, que es lo que
hemos intentado hacer nosotros.
Sr. Ros: – Des del grup municipal de Convergència
i Unió volíem agrair en els sis regidors que ara pleguen, que no continuen en el consistori, l’esforç i
la dedicació que han tingut envers el municipi.
Sr. Alcalde: – Com a Alcalde en funcions, doncs,
també voldria tenir unes paraules de reconeixement i d’agraïment a tots els sis regidors que no
continuaran a la propera corporació.
Permeti’m també que tingui unes paraules d’especial afecte als regidors del grup PSC-GIR: a Pepi
Maltas, a en Joan Pont i a en Jacint Falguera. Amb
els que, mes a mes, he treballat conjuntament, i
m’uneix una amistat estreta que espero continuar.
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També vull tenir unes paraules pel Grup
d’Independents de la Torreta, que no continuaran
en la propera legislatura. I malgrat que hem tingut
moments de tot tipus en aquesta legislatura i en
legislatures anteriors, doncs, també vull tenir un
reconeixement a la tasca feta i al servei que han
fet en el municipi de la Roca del Vallès. També
efectivament a la gent que ens heu anat seguint a
totes les sessions plenàries, agrair-vos que hagueu
vingut també.

Ple de constitució del nou
ajuntament, del dia 14 de juny
A la La Roca del Vallès, quan son les 12 hores del
dia 14 de juny de 2003, es reuneixen a la sala de
sessions d’aquest Ajuntament, sense prèvia convocatòria, de conformitat amb l’article 195 de la Llei
orgànica 5/1985, de 19 de juny, de règim electoral
general, en concordança amb l’article 37.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats local, aprovat pel Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els Regidors
que el passat dia 25 de maig van ser proclamats
electes per la Junta Electoral de Zona com a conseqüència dels resultats de les últimes eleccions
locals convocades pel Real Decret 374/2003, de 31
de març, que a continuació es relacionen, que
constitueixen la totalitat dels Regidors electes d’aquesta Corporació, amb la finalitat de celebrar la
sessió pública extraordinària de constitució de
l’Ajuntament , assistit per mi, el Secretari General
de la Corporació, que dono fe de l’acte, i per
l’Interventora.

Regidors electes assistents
Sr. Salvador Illa i Roca
Sr. Miquel Estapé i Valls
Sr. Jordi Font i Riu
Sr. Jaume Domènech i Gonzales
Sr. Josep Donnay i Richarte
Sr. Francesc Arolas i Pou
Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Manel Àlvarez i Herrera
Sra. Montserrat Ametller i Viñamata
Sr. Josep Mª Mateo i Forner

Sr. Santi Raimi i Fortuny
Sr. Daniel Martin i Oller
Sr. Francesc Jiménez i Fernández.
Declarada oberta la sessió, pel senyor Secretari, es
procedeix a cridar els Regidors electes de major i
menor edat amb l'objecte de constituir la Mesa
d'edat, la qual estarà constituïda pel Regidor electe de major edat, senyor Josep Donnay i Richarte,
pel Regidor electe de menys edat, senyor Francesc
Arolas i Pou, i pel Secretari General de la
Corporació.
Acte seguit es procedeixi a la lectura de la fórmula de jurament o promesa establerta pel Reial
Decret 707/79 de 5 d'abril.
CANDIDATS

de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.
Seguidament l'Alcalde electe, senyor Salvador Illa
i Roca, emet la promesa de respecte a la
Constitució i a l'Estatut d'Autonomia de
Catalunya, mitjançant la manifestació següent:
“Sí, ho juro”.
Després prenen la paraula els senyors:
Sr. Francesc Jiménez i Fernández
Sr. Daniel Martin i Oller
Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Miquel Estapé i Valls
Finalment pren la paraula el senyor Alcalde
Salvador Illa i Roca

LLISTA ELECTORAL

Ple extraordinari - dia 10 de juliol
Sr. Salvador Illa i Roca
Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Daniel Martin Oller
Sr. Francesc Jiménez i Fernández

- PSC-GIR
- CIU
- ICV
- ERC

Una vegada efectuada la votació es procedeix a
realitzar l'escrutini, el resultat del qual, que és
anunciat pel President de la mesa d'edat, és el
següent:
CANDIDATS

VOTS OBTINGUTS

Sr. Salvador Illa i Roca
Sr. Rafael Ros i Penedo
Sr. Francesc Jiménez i Fernández
Sr. Daniel Martín i Oller

sis (6)
cinc (5)
–
–

Vots emesos: tretze
Vots en blanc: dos
Vots nuls: zero
Realitzat l'escrutini i sense haver obtingut cap candidat la majoria absoluta, i de conformitat amb
l’article 196 apartat c) de la llei orgànica de Règim
Electoral General, queda proclamat Alcalde el Sr.
Salvador Illa i Roca candidat del PSC-GIR, com a
llista més votada (PSC-PM-GIR, amb 1.695 vots;
CiU amb 1.473 vots; ICV-EPM amb 460 vots; ERCAM amb 356 vots; i PP amb 216 vots), el President
de la qual li pregunta si accepta el càrrec d’Alcalde

Acord d’aprovació definitiva del projecte
d’instal·lació de gespa artificial en el camp
de futbol de la Torreta i vestidors
S'aprova definitivament, per unanimitat, el projecte d’obra municipal ordinària titulat “Camps de
futbol de Gespa artificial a la Torreta”, redactat
per l’Arquitecte Joan Mas Urgell, el pressupost
d’execució per contracta és de 1.205.075,92 €, i
un pressupost de l’Estudi de Seguretat i salut de
8.781,46 €.

Acord d’adjudicació de les obres
corresponents projecte d’instal·lació de
gespa artificial en el camp de futbol de la
Torreta i vestidors.
S’aprova per unanimitat adjudicar el contracte per
a l’”instal·lació de gespa artificial al camp de futbol
de la Torreta Fase I” a la UTE POLIGRAS-AMSA,
amb NIF número A-8653676, per un import de
798.902,99 €.

Acords de modificació del projecte d'obres
d'escola bressol de dues línies i aprovació de
l'expedient de contractació de les obres
corresponents al mateix.
S’aprova inicialment per vuit vots afirmatius,
corresponents als Grups municipals PSC-GIR, IC-V

i ERC, i quatre abstencions del Grup municipal
CiU, la modificació del projecte bàsic i executiu de
construcció d’una escola bressol de dues línies a la
Roca del Vallès, per un import de licitació de
868.309,56 €, IVA inclòs.
S'aprova l’expedient ordinari de contractació del
projecte bàsic i executiu de construcció d’una
escola bressol de dues línies a la Roca del Vallès,
per un import de 868.309,56 €, a la vegada que
aprovar el Plec de Clàusules Administratives
Particulars que haurà de regir el contracte.

Acord d'aprovació del conveni amb el
Departament de Justícia de la Generalitat de
Catalunya en relació al Centre Penitenciari
de Quatre camins.
S’aprova per deu vots afirmatius, corresponents
als Grups municipals PSC-GIR, CiU, i dues abstencions dels Grups municipals IC-V i ERC, el
model de conveni pendent de subscriure entre
l’Ajuntament de la Roca del Vallès i el
Departament de Justícia i Interior de la
Generalitat de Catalunya, relatiu al centre penitenciari de Quatre Camins, que figura a l’expedient administratiu.

Acord d’aprovació definitiva de l’expedient
d’alteració de la qualificació jurídica d’un
camí a l’urbanització Roca-2.
S’aprova definitivament per unanimitat l’expedient de desafectació d’un tram del camí de la
Serra de Can Gener, en els llindars de les parcel.les
9, 62 i 63 de la urbanització Roca-2 per a convertirlo en bé patrimonial.

Acord d’aprovació del conveni amb ATLL,
per a l’autorització de pas.
S’aprova per unanimitat el model de conveni pendent de subscriure entre l’Ajuntament de la Roca
del Vallès i Aigües Ter Llobregat atorgant una autorització administrativa a perpetuïtat per al pas
d’una conducció per a l’abastament d’aigua potable
de 1.000 mil·límetres de diàmetre, en execució del
projecte de substitució de la Toma B entre
l’Aqüeducte de Diàmetre 3000, i l’estació de bom-
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> Actes de l’Ajuntament / Resum de plens

> Des del municipi

> Notícies
bament de la Roca, en els termes previstos en el
text del conveni que es recull annex a la proposta.

Acord d’interposició de recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Delegació
Territorial del Dept. d’Ensenyament denegant la desafectació de les vivendes dels
mestres.
S’aprova, per vuit vots afirmatius dels Grups municipals PSC-GIR, IC-V i ERC i quatre abstencions del
Grup municipal CiU, interposar recurs contenciósadministratiu contra la resolució de la sol·licitud de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès d’autorització
prèvia a la desafectació dels habitatges de mestres
de la Roca centre i la Torreta, per la qual es denega
l’autorització.

Acord de designació de càrrecs de la Societat
Municipal de l’Habitatge de la Roca del
Vallès.
S’aprova per vuit vots afirmatius dels Grups municipals PSC-GIR, IC-V i ERC i quatre abstencions del
Grup municipal CiU, nomenar el Sr. Miquel Estapé
Valls com a nou representant de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès en el Consell d’Administració de la
Societat Municipal d’Habitatge de la Roca del
Vallès i ratificar els Senyors Salvador Illa i Roca i
Josep Donnay Richarte en els mateixos càrrecs que
igualment han estat desenvolupant fins ara a la
mateixa societat.

Proposta d’Alcaldia sobre la creació d’una
Comissió d’estudi sobre la participació dels
nuclis de la Torreta i Santa Agnès de
Malanyanes en la gestió municipal.
Es proposa facultar el Sr. Alcalde per a l’encàrrec
d’un estudi extern per determinar la millor fórmula de participació dels nuclis de la Torreta i Santa
Agnès de Malanyanes, en la gestió dels assumptes
d’interès municipal, i constituir una Comissió d’estudi d’aquest assumpte, presidida pel Sr. Alcalde,
que podrà estar integrada per dos representants
de cada Grup municipal, amb vot ponderat.
Actuarà com a Secretari de la Comissió la persona
que designi el Sr. Alcalde. La Comissió d’estudi
valorarà les possibilitats de constitució dels res-

pectius Consells de Poble o la d’Entitats locals
menors.
La Comissió fixarà la periodicitat, llocs, horaris i
durada de les seves reunions, i presentarà les seves
conclusions el més aviat possible.

Proposta d’Alcaldia sobre la creació d’una
Comissió d’estudi sobre assumptes de
desenvolupament territorial, urbanístic i
medi ambiental.
Es proposa constituir una Comissió d’estudi per
informar dels assumptes de caràcter territorial,
urbanístic i medi-ambiental, presidida pel Sr.
Alcalde, i podrà estar integrada per dos representants de cada Grup municipal, amb vot ponderat.
Actuarà com a Secretari de la Comissió la persona
que designi el Sr. Alcalde. La Comissió podrà requerir la presència de Tècnics municipals i/o externs
per a l’estudi d’aquests assumptes.
La Comissió d’estudi podrà encomanar al Sr.
Alcalde l’encàrrec dels estudis necessaris per a la
millor comprensió i clarividència dels assumptes.
S’aprova per unanimitat amb l’esmena de CiU.

Ratificació resolució Alcaldia autoritzant la
compatibilitat de funcionari municipal amb
tasques de suport jurídic a l’Ajuntament de
Canovelles.
Es ratifica la resolució 710/2003 per la qual s’autoritza la compatibilitat de funcionari municipal amb
tasques de suport jurídic a l’Ajuntament de
Canovelles.
S’aprova per deu vots afirmatius dels Grups municipals PSC-GIR i CiU, una abstenció del Grup municipal ERC i un vot en contra del Grup municipal IC-V.

Acord de ratificació de les al·legacions
presentades al PGMOU de Cardedeu.
Es ratifica la resolució per la qual es ratifica les
al·legacions presentades al PGMOU de Cardedeu.
S’aprova per set vots afirmatius dels Grups municipals PSC-GIR i IC-V, una abstenció del Grup municipal ERC i quatre vots en contra del Grup municipal CiU.
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Mocions Grup Municipal d’ERC:

La Roca amb el Fòrum 2004

• Sobre la normalització lingüística de la
totalitat del nomenclàtor dels carrers de la
Roca del Vallès.

El municipi de la Roca del Vallès va ser el primer de la comarca en signar un
conveni de col·laboració amb el Fòrum de les Cultures - Barcelona 2004

“Instar al Sr. Alcalde, que procedeixi a renovar i
normalitzar les rotulacions dels carrers del barri de
la Torreta, que s’indiquen en el llistat annex, abans
que finalitzi el present mandat.”
S’aprova per unanimitat la proposta del PSC-GIR.

Amb la signatura del conveni, en un acte oficial celebrat el passat dia 8 de maig a la sala de plens, l’ajuntament de la Roca es convertia en el primer de la comarca que col·labora amb el Fòrum. Això permetrà al
nostre municipi organitzar actes associats a la programació del Fòrum Barcelona 2004 en els quatres
mesos de la seva durada.
L’escriptora Asha Miró va ser l’encarregada de presentar els continguts d’aquest esdeveniment, i el Sr.
Antoni Farrés va signar el conveni per part del Fòrum, com a responsable de l’àmbit municipal, mentre que
per la Roca ho va fer l’alcalde, Salvador Illa.

• Sobre Reglament per tal que els nous
carrers de la Roca responguin a criteris
rigorosos.
“Que les denominacions dels carrers segueixin
prenent en consideració els prohoms de la història
local, de la toponímia local, els noms il·lustres de la
història i les cultures catalana i universal, i es fixin
per acord de la Comissió de Govern municipal, prèvia consulta a les associacions de veïns i/o entitats,
i als membres de la Comissió informativa, en
aquests darrer cas el parer serà vinculant.”
S’apova per unanimitat la proposta del PSC-GIR
esmenada.

• Sobre l’agenda 21 Local i aturada de
projectes d’impacte social i medi ambiental.
1. Instar al Sr. Alcalde i al Regidor de l’àrea de
Territori que s’agilitin els treballs de l’auditoria
ambiental i l’agenda 21 local per a assegurar i establir les línies d’una correcta política medi ambiental, d’acord amb els criteris de sostenibilitat.
2. Que els Grups municipals participin en els treballs de redacció de l’auditoria ambiental i l’agenda
21 local.”
S’aprova per unanimitat.

Aprovació població a data 1-1-2002 i a data 11-2003
S'aprova el Padró d’Habitants del municipi de La
Roca del Valles a data 1 de gener de 2002 (amb un
total de 8.035 persones) i a data 1 de gener de 2003
(amb un total de 8.383 persones).

L’ajuntament ja ha promogut una primera iniciativa relacionada amb el conveni: dins del premi de memorials populars Romà Planas i Miró, es crearà una menció especial per una obra que potenciï els valors del
Fòrum Universal de les Cultures.

“Fugir de l’oblit”
Cinc anys d’Arxiu de la Memòria Popular
L’Arxiu de la Memòria Popular arriba enguany al seu cinquè aniversari, que estem celebrant amb diferents actes,
el primer dels quals va tenir lloc a la biblioteca municipal el passat 31 de maig.
Durant la cerimònia, que també va ser la primera activitat associada al Fòrum Barcelona 2004, es va presentar
un vídeo on es resumeixen els 5 anys d’història de
l’Arxiu, acompanyat d’una xerrada amb el títol “fugir de
l’oblit”. L’acte va comptar amb la presència de Ramon
Obiols, president del jurat estatal, i de l’escriptora Asha
Miró, que ha estat l’ambaixadora del Fòrum 2004.

Vint-i-dues obres a la 6a edició del Premi
Les obres presentades a la 6a edició del Premi “Romà
Planas i Miró” de Memorials Populars seran llegides per
un Jurat Popular, format per deu veïns del municipi, que
seleccionarà les obres finalistes. Aquestes passaran a un
Jurat Estatal, format per personalitats del món cultural i
periodístic, que triarà l’obra guanyadora.
El certamen està organitzat per l’Arxiu de la Memòria
Popular, amb l’objectiu de promoure la recollida de
documentació inèdita procedent de tot l’Estat. Ara ja
s’ha convocat la 7a edició del Premi “Romà Planas i
Miró”. Hi ha temps fins al 15 d’agost del 2004.
Arxiu de la Memòria Popular - Can Torrents - C/Anselm Clavé 44, 1r,
Apartat de Correus 150 - 08430 La Roca del Vallès - Telèfon-Fax: 93
842 24 55 - e-adreça: marzocchig@laroca.org – laroca@laroca.org

Piscina 4 estacions

Camps de gespa artificial

A principis de novembre la piscina municipal
estrena temporada d’hivern, gràcies a la nova
coberta lliscant

S’inaugura el complex esportiu de Santa Agnès i
comencen les obres de millora del de la Torreta

El 15 de setembre la piscina va cloure la temporada d’estiu,
després d’uns mesos d’activitat durant els quals els usuaris
han pogut gaudir dels més de 300 metres2 de superfície
d’aigua. També ha estat disponible un nou servei de bar i
s’han estrenat quatre vestidors reformats i ampliats.
Però la novetat ha estat la col·locació d’una nova coberta,
que permetrà fer-ne ús durant els mesos d’hivern. L’original
projecte, que ha estat redactat per l’estudi d’Arquitectura
Ricard Balcells, preveu una coberta formada per quatre
mòduls independents, tres dels quals es desplacen sobre
guies i permeten obrir i tancar, segons convingui, el sostre
de la piscina. Les característiques innovadores d’aquests

mòduls aïllants, de setze tones cadascú, garanteixen les
millors condicions climàtiques també durant l’hivern. El
pressupost total de les obres, inclòs el reforçament de l’estructura de l’edifici existent, és de 2.097.115,70 €. Aquesta
inversió ens permetrà, a partir d’ara, disposar de la piscina
durant tot l’any.
La inauguració oficial de la temporada d’hivern està prevista per al mes de novembre, quan també entraran en funcionament la sala polivalent i la zona d’aigües.

El passat 23 d’agost, coincidint amb la Festa Major, es va inaugurar el complex esportiu de Sta. Agnès de Malanyanes: el
renovat camp de futbol amb fons de gespa artificial, acompanyat per unes piscines d’estiu i unes pistes de Pàdel. L’acte
va ser celebrat amb dos partits de futbol, un entre els més
petits del poble i un altre entre solters i casats. La festa va ser
amenitzada per un grup d’animació i una tronada final.
També han començat les obres d’instal·lació de gespa artificial al camp de la Torreta, que inclouen la millora de l’enllumenat. Mentre durin les obres, els equips del CF La Torreta
jugaran als altres dos camps del municipi.
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> Entrevista

> 50 anys d’handbol a la Roca
Joaquim Planas, president del BM La Roca
La cita és pel migdia del dissabte, al pavelló, darrere l’església. Quan entrem, dos equips de noies disputen un partit d’entrenament. A les grades, els
familiars deixen anar de tant en tant un crit de
suport. A la pista, entrenadors i noies segueixen
concentrats en el joc. Preguntem pel senyor
Planas. “No hi és encara, però no pot tardar”, ens
responen. Aprofitem l’espera per disparar algunes
fotos. Al cap d’uns minuts ens ve a saludar un
home més aviat prim, eixut, de cabell blanc. El seu
físic delata un passat d’esportista. És en Joaquim
Planas. Fetes les presentacions, busquem un lloc
on estar tranquils. Ens condueix a un dels vestidors, darrere les grades. El pavelló no destaca pel
luxe, però s’hi respira l’emoció amb què es viu
l’handbol a la Roca. La conversa comença amb un
to amable i planer.
> Enguany se celebren 50 anys d’handbol a la
Roca: com va començar l’afició per aquest esport?
El va introduir l’any 53 Alfonso González, que era
el mestre de les escoles nacionals. Al principi era
una activitat escolar, fins que es va constituir un
equip del “frente de juventudes”. El club BM La
Roca es va fundar una mica més tard, ara fa 42
anys. Aleshores jugàvem a un camp de terra que hi
havia aquí mateix. Després es va pavimentar i finalment s’hi va construir el pavelló actual.
> Quants anys fa que està vinculat a l’handbol?
Vaig començar a l’escola, a l’època del mestre
González. Després, durant uns anys, em vaig dedicar al futbol; més tard vaig tornar a l’handbol fins a
incorporar-me a la junta del club, fa uns 34 anys.

> Quanta gent hi ha vinculada al club?
Tenim 300 jugadors i jugadores de totes les edats i
uns 500 associats, bàsicament els mateixos jugadors i els seus familiars. Necessitem del seu suport
per tirar endavant.
> Així deuen abastar pràcticament totes les famílies del poble, no?
Bé, la Roca ha crescut molt, darrerament, i ja no és
com abans, quan gairebé a cada família algú o altre
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25 anys com a president d’una
entitat esportiva són l’envejable
targeta de presentació d’aquest
home que, amb passió i discreció,
dirigeix un club esportiu amb una
de les pedreres més notables de
l’handbol català.

ria; el que nosaltres intentem és que no marxin els
jugadors de les categories inferiors, ja que entenem que aquí a la Roca poden progressar igual que
a un altre lloc. D’altra banda, al Granollers hi ha un
alt nivell d’exigència, i nosaltres podem donar
espai a jugadors que altrament no jugarien.

> I quant temps fa que n’és president?
Fa 25 anys, quan va morir l’anterior president. A l’época formava part de la junta i em van proposar
pel càrrec. Quan vaig veure que em tocava, perquè
ningú més no volia fer-ho, els vaig dir: “d’acord, de
portes en fora jo faré de president; però aquí dintre, a la junta, som tots presidents”. I així és. De fet,
hi ha directius que, a la pràctica, manen més que
jo. I d’aquesta manera, ja fa uns 30 anys que estem
a la junta del club.
> Quina és la fórmula màgica que els ha permès
aguantar tant de temps?
Principalment perquè ens agrada i perquè hi posem
ganes i il·lusió. També perquè ja ens coneixem molt
i treballem com un equip cohesionat. Ara, també cal
dir que ens hem plantejat de deixar-ho en moltes
ocasions, però encara no ha sortit un grup de persones disposades a prendre el relleu. El que no
volem és que el club decaigui, després de tants
esforços. I així continuem. De totes formes, si encara no ens han fet fora, vol dir que tan malament no
ho hem fet. Però estem esperant que arribi el canvi.

> Entrevista / Joaquim Planas

> Com s’organitza el cos tècnic?
Tenim 16 entrenadors, un per equip, vuit dels quals
tenen el títol d’INEF. Hi ha entrenadors de la casa i
altres de fora ja que, en general, és difícil trobar
entrenadors ben preparats.
> Quina és la situació de la secció femenina?
Va començar fa 4 o 5 anys amb els equips de les
categories més joves, i poc a poc van anar pujant.
Actualment, l’equip sènior està jugant a 2ª catalana.

està molt a prop de la pista. En el passat ens
havien tancat algun cop la pista per l’apassionament excessiu d’alguns seguidors…
> Com veieu la propera construcció del nou pavelló?
Ens fa molta il·lusió, perquè serà un pavelló
modern i disposarem de més espai i millors instal·lacions. Aquí també estem bé, però se’ns fa
petit i ens falten hores.
> Els èxits més destacats d’aquests 50 anys?
Principalment les fases d’ascens a divisió d’honor B
del primer equip.
> Quin és el balanç de la passada temporada?
Quines fites us marqueu de cara a la propera?
Com a nota positiva, destacar que el primer equip

equip. Una altra font d’ingressos són els números
de la loteria de Nadal: amb tants socis, en venem
molts. Més d’un cop ens ha tocat un petit premi,
que ha donat uns ingressos extres. Tot i així, en
alguna ocasió ens hem vist forçats a demanar un
préstec. Aquest any encara no hem cobert el pressupost, així que si algú vol col·laborar, ja ho sap…
> Quina ha estat la resposta de la població als
actes del 50è aniversari?
Molt bona: al sopar de final de temporada vam reunir unes 500 persones al pavelló. Aquest sopar és
una tradició que se celebra cada any, sempre amb el
mateix menú, que preparem els directius de la junta
amb l’ajuda de les famílies i altres voluntaris.
Normalment reunim unes 300 persones, però
aquest any, al ser especial, va venir molta més gent.

estava vinculat a l’handbol. Però el club està molt
arrelat al poble, això sí.
> Des de quina edat es pot jugar al BM La Roca?
Es pot començar des dels 3 - 4 anys, amb l’escola
esportiva. A aquesta edat encara no fan competició: més aviat juguen i comencen a familiaritzar-se
amb l’esport. A partir d’aquí, tenim un total de
setze equips federats que abasten totes les edats,
tant de nois com de noies.
> I la vostra filosofia en relació amb la pedrera?
La pedrera és el nostre objectiu principal com a
club, i estem orgullosos dels resultats que hem
obtingut. Volem, en primer lloc, que la gent jove
faci salut, aprengui a jugar en equip i es diverteixi
a través de l’esport; tot això, sense perdre l’esperit
de competició i la il·lusió per guanyar.
> Hi ha hagut jugadors formats a la Roca que
hagin destacat com a professionals de l’handbol?
Potser de la nostra pedrera no han sortit primeres
figures, i tant de bo que això pugui passar en un
futur proper; tot i així, hi ha diversos jugadors formats al BM La Roca que han jugat a equips de 1ª
divisió d’honor com el Barça o el Granollers, alguns
precisament aquests anys.

> Quina és la situació del primer equip?
Des de fa temps disputa la 1ª divisió nacional, que
és la tercera categoria a nivell estatal. Al nostre
grup hi ha diversos equips catalans i alguns de les
comunitats autònomes veïnes. Fins l’any passat, el
partit que anàvem a jugar més lluny era a les
Canàries; aquest any ens ha tocat Eivissa. Però són
excepcions. La majoria de rivals són els mateixos
de cada any i per tant són vells coneguts.

> Com viviu el fet de tenir per veí un club tant
important com el BM Granollers?
Té vessants positives i negatives. D’una banda,
s’emporten els jugadors més destacats, i per ells és
una bona possibilitat de jugar a la màxima catego-

> La gent segueix regularment els equips?
El pavelló s’omple per als partits més importants,
com per exemple les fases d’ascens. Amb el temps,
ens hem guanyat la fama de ser un camp difícil per
als rivals. Com heu vist, el pavelló és petit i la gent

ha estat a punt d’ascendir a divisió d’honor B. Com
a negativa, el segon equip ha perdut la categoria,
tot i que hem pogut recuperar-la, ja que un equip hi
ha renunciat. L’objectiu és consolidar els diferents
equips a cada categoria; pel que fa al primer equip
femení, intentarem pujar a primera catalana.
> Com us ho feu per quadrar el pressupost?
Aquesta és la part més dura de fer de president:
anar a demanar diners. Tenim un pressupost d’uns
90.000 euros, i com a ingressos fixes només tenim
les quotes dels socis. A banda d’això, hi ha empreses locals que col·laboren econòmicament. El nostre principal patrocinador és el concessionari
Prades, nom que portem a la samarreta del primer

> Molta sort, doncs, i per molts anys més!
Abans d’acomiadar-nos, fem una ullada a la vitrina
on el club guarda els seus trofeus, que són un bon
grapat, i a la col·lecció de fotografies que resumeixen aquests 50 anys d’història. En Joaquim ens
ensenya algunes fotos de la primera època on
també surt ell, quan encara era un jovenet. Un cop
fora, demanem per fer-li una foto a l’entrevistat,
que amb enorme paciència fa cas a totes les nostres enrevessades instruccions. Al final, aconseguim fins i tot arrencar-li un mig somriure, que no
va ser fàcil. Perquè en Joaquim Planas és un home
reservat, i li agrada fer la feina però no gaire sortir
a la foto. //
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> Tres en u

>>> Festes Majors 2003

> La lupa

> El nou servei de Parcs i Jardins

Les tres festes majors d’enguany han estat una disbauxa de
propostes engrescadores per a roquerols i roqueroles de totes les
edats. N’hi ha hagut tantes, que quasi no ens hi caben a la pàgina!
FM de la Torreta (18-20 de juliol)
La Festa Major de la Torreta va començar el divendres
18 amb el tradicional correfoc organitzat per la Colla de
Diables 666 de la Roca. Seguidament es van disputar les
12 hores de Futbol Sala, a les pistes del CEIP La Torreta.
La nit va acabar amb la projecció a la fresca de la
pel·lícula ”Los ángeles de Charlie” i amb “La nit del club
de la comèdia”, amb monòlegs d’en Dani Mateo i
d’Ángel Martín, seguit d’un concert amb el Grup
Huerfanitos. El Casal dels Avis també participa activament a la Festa Major, organitzant diferents actes:
Exposicions de treballs manuals i Mostra de testos de
flors, ambdós a la Sala Polivalent de Can Tàpies, i el
Campionat de dominó, celebrat al Casal d’Avis.
El matí del dissabte va començar amb actes infantils i
juvenils organitzats pels Casals de Joves de la Roca i la
Torreta. Aquests van tenir una alta participació i van
proposar actes ben diferents. Els inflables van ser la
primera de les atraccions del matí, seguida pels tallers
de henna i de guerra de xeringues, amb aigua de colors.
Per acabar ben refrescats, hi va haver la gran festa de
l’escuma. El dissabte a la tarda, dins del cicle de
Trobadors i Joglars, va tenir lloc l’acte infantil Els
Contes de Madame Bolet. Poc després, es va dur a
terme un dels actes més esperats i multitudinaris de la
festa: el Repte dels cargols. Com a preludi, va haver-hi
una cercavila dels cargols reptadors, acompanyats per
les colles de Gegants de la Roca, de Caldes d’Estrac i de
Lliçà de Vall. A continuació, va començar una peculiar
cursa de cargols que va omplir d’emoció els carrers de
la Torreta, amb els espectadors com a principals protagonistes. Per acabar la nit, l’Orquestra Taxman va
omplir de música i de ball la plaça de Valldoriolf.
El diumenge, després de la ballada de Sardanes, hi va
haver la tradicional Paella Popular, seguida de la sobretaula... A la tarda, la gimcana familiar va conduir els participants cap al Parc de Valldoriolf, on hi va haver una
exhibició d’agility i una cantada d’havaneres amb rom
cremat. El castell de focs i l’espectacle de varietats van
posar fi a la Festa.

inauguració del camp de gespa artificial, es van celebrar un partit de futbol infantil i un altre de solters/es
contra casats/des. Entre l’un i l’altre, hi va haver l’acte
oficial d’inauguració del camp, seguit per uns números
d’entreteniment a càrrec de diferents mags professionals. A la nit, botifarrada popular al casal dels joves, i
seguidament, la Festassa anys 60, 70, 80... amb Albert
Malla, que va recordar tots els èxits musicals des dels
anys 60 fins a l’actualitat. A l’Era del Molí, hi va haver
concert a càrrec dels grups Krabeat, amb versions de
pop-rock, i Hightimes, amb música ska-reggae.
El diumenge, després de la missa de Festa Major, hi va
haver el vermut popular i la trobada de puntaires a la
plaça de l’església. La gimcana de cotxes, el teatre
representat per la quitxalla de poble, l’animació del
grup Toniton i l’estirada de corda van omplir tota la
tarda del diumenge. La cloenda de la Festa Major va
anar a càrrec de l’Orquestra Taxman, que va omplir de
música el Centre Cívic fins a altes hores de la matinada.

FM de la Roca (10-14 de setembre)
FM de Sta. Agnès (20-24 d’agost)
La Festa Major va començar el dimecres amb la terrassa a la Tisana “El Solell”. El dijous a la tarda, la gent del
Casal de Joves va inaugurar el campionat de futbolí, que
va continuar el divendres a la tarda. A la nit, el Teatre
infantil va omplir la Sala del Centre Cívic amb l’obra
“Alícia”, de la Companyia Dreams. Per acabar la nit, els
joves van fer el ple de música Disco a càrrec de diferents dj’s a l’Era del Molí.
El divendres va tenir lloc l’obra de teatre per adults,
amb El Tinglado de Miquel Cors. Els joves també van
tenir el seu espai amb música Techno a l’Era del Molí.
El dissabte al matí, la festa de l’escuma va refrescar als
infants i joves que van anar al Casal i, a la tarda, per la

Una cercavila pels carrers del poble, a càrrec de la
Cremallera Teatre i amb acompanyament del gegants
de La Roca, va iniciar la Festa Major d’enguany, celebrada del 10 al 14 de setembre. Seguidament va tenir lloc
el pregó organitzat pel BM La Roca en el seu 50è aniversari. Mentrestant, els de La Gruta, repartien rodets
pel concurs fotogràfic, les fotos del qual es van exposar
a la biblioteca durant tota la setmana posterior. Al larg
de la primera nit va tenir lloc el Sopar Popular celebrat
al pati de l’IES; més tard, el Ball de nit amb dj’s i Drac
Queens va omplir la carpa. L’alternativa va ser el cinema a la fresca, a l’era de Can Simon, amb la pel·lícula
Moulin Rouge. Per als més joves, la Nau va oferir concerts de diferents estils durant les quatre nits de Festa
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Major.
Els concerts, organitzats per la Roca
Internacional Karate Punks, ACJR, Arcada Concerts, La
Gruta i els Diables 666 de la Roca, van ser d’estils tan
diferents com soul, rock i blues, pop rock, HC-Punk o
post rock.
El dijous, les matinades van recórrer els carrers del
poble, i la música de les gralles va despertar els roquerols i roqueroles. Durant el matí hi va haver actes molt
diversos com els esportius, petanca i presentació del
BM, espectacle infantils amb Jaume Barri, actuació de
l’Esbart Dansaire Montserratí Martinenc i el Concurs de
truites i Vermut Popular organitzats per l’Associació de
Comerciants. A la tarda, al Casal dels Avis, hi va haver
havaneres i rom cremat per a tothom, i la inauguració
de la Fira d’entitats, amenitzada per la Coral Unió
Centre i Energia, i per l’actuació del grup Rodalies amb
música Folk. A la nit, el grup Teatre Obert de La Roca va
presentar l’obra Quin tren de vida, i també hi va haver
ball al Casal dels Avis.
El divendres al matí, Parc infantil per als més petits,
amb discoteca mòbil i festa de l’escuma, i seguidament
l’actuació del Pallasso Pit a la Fira d’entitats. A la tarda,
des del Casal de Joves, es va organitzar el taller de
henna i el concurs de pastissos, i l’església de Sant
Sadurní va acollir el concert de Gospel, amb molt bona
acceptació. A la nit, hi va haver diferents actes tan diferents com l’espectacle de varietats i ball a la carpa, la
caminada nocturna per les rodalies de la Roca i l’audiovisual sobre l’Argentina a l’era de Can Simon.
El dissabte també hi va haver gran varietat d’actes:
petanca femenina, campionat de dómino, espectacle
infantil i exhibició de gossos de pastor amb ovelles,
ànecs i oques. El concert de Festa Major, a càrrec de
l’Orquestra Maravella, i el correfoc van omplir la tarda,
i el Ball de Gala i el cinema a la fresca, amb la pel·lícula
Muere otro día, per finalitzar el dia.
L’últim dia de Festa Major va començar amb el campionat de petanca i amb la prova oficial d’agility; poc després, els geganters de la Roca, acompanyats per deu
colles més, van omplir de gegants els carrers del poble.
Al migdia hi va haver l’exhibició de natació sincronitzada a la piscina i la presentació del Premi Romà Planas a
la Biblioteca. Al vespre, i com a novetat d’enguany, es
va obrir la piscina per a tots els joves entre 12 i 19 anys,
que sota el nom “banya’t i balla” va voler oferir una
combinació de bany i música. Per acabar la nit, i també
la Festa Major, el castell de focs i el Ball de fi de festa
van posar punt i final als cinc dies de gresca i disbauxa.

El manteniment integral és el nou enfocament d’aquest servei,
que permetrà garantir una millor gestió dels espais verds i del
patrimoni vegetal del municipi.

A les 7 del matí, en temporada d’estiu, la furgoneta del Servei de Jardineria ja circula pels
carrer del municipi. Al José Manuel i l’Antonio
no els importa matinar. Feina n’hi ha molta, i
cal posar-s’hi d’hora per donar a l’abast. La
furgoneta és nova, i n’estan molt orgullosos:
forma part de la maquinària recentment
estrenada que tenen en dotació per dur a
terme les seves tasques. José Manuel Gallego
i Antonio López són els encarregats del nou
servei de Parcs i Jardins que l’ajuntament de la
Roca, des d’aquesta primavera, ha adjudicat a
una empresa externa, DRIM Mediambient,
especialitzada en la gestió i el manteniment
d’espais verds. El municipi de la Roca del
Vallès és molt extens i, amb el creixement
urbanístic dels últims anys, també hi ha hagut
un augment considerable dels espais verds:
nous parcs, zones ajardinades, arbrat de voreres... La brigada municipal no podia assumir
tanta feina de manteniment.
La necessitat d’externalitzar aquest servei ha
estat també l’ocasió per fer un salt de qualitat

en la manera de gestionar-lo. Ens ho explica
el Cap de l’Area de Serveis municipals, Raúl
Alba: «El nostre objectiu era doble: d’una
banda, racionalitzar la gestió dels espais verds
del municipi, adoptant uns criteris avançats i
professionals; d’altra banda, ajuntar en un
contracte únic un conjunt de tasques de manteniment dels espais exteriors, que també
inclouen el mobiliari urbà, la senyalització,
algunes intervencions de neteja i de petita
obra civil, etc. ». En efecte, la redacció del plec
de clàusules que regeix el contracte ha estat
el resultat d’un estudi molt detallat de les
necessitats del municipi, i té en compte les
previsions d’adquisició de nous espais verds
per als propers anys. Des de l’ajuntament s’ha
vetllat perquè aquesta adjudicació de servei
comporti una sèrie de millores tangibles pel
que fa la seva gestió.
El contratista aporta un equip humà qualificat,
coordinat per un enginyer agrònom, i una sèrie
de mitjans tècnics, amb dedicació exclusiva o
parcial: la mateixa furgoneta és un dipòsit d’ei-

nes on tenen cabuda la màquina tallagespa, les
serres mecàniques, mànegues de reg, desbrossadores de fil i tota mena d’utensilis de jardineria. El contratista també es fa càrrec de la
maquinària eventual: camió cistella amb alçades fins a 10 metres per la poda, camions cuba
per al reg, dispositius de fumigació o aplicació
de plaguicides, tractor segador amb braç articulat... El contracte inclou un servei de vigilància i d’actuació davant d’emergències, amb
dues persones permanentment disponibles a
intervenir en cas de necessitat. L’empresa
organitza i gestiona tot el procés: valora el
tipus d’ajardinament adequat per a cada espai,
planta i manté les espècies vegetals, instal·la
el sistema de reg, es pren cura del mobiliari...
És una millora que ja es comença a notar.
L’adjudicació del servei abasta el conjunt del
municipi, amb excepció dels espais verds consolidats de la Roca Centre, dels quals se’n fa
càrrec la brigada municipal. En total, la superfície interessada és de 116.000 m2, per un
import de licitació de 133.773 €.

> Dinamisme i professionalitat
DRIM Mediambient és una empresa creada ara fa quatre anys
per un equip d’enginyers agrònoms amb força experiència de
treball en el sector, amb l’objectiu d’oferir un servei d’assessorament i gestió tècnica d’espais verds amb un alt nivell d’especialització i professionalitat. Al llarg d’aquests anys s’han fet càrrec
de projectes de gestió integral d’espais verds tant per l’administració pública com per l’empresa privada. El projecte i execució
de l’enjardinament de l’Hotel El Paso de Port Aventura, i el del
Parc de la Muntanyeta per l’ajuntament de St. Boi de Llobregat,
en són dos exemples entre molts d’altres.

Agustí Anglada, un dels fundadors, és el responsable i coordinador tècnic de l’equip de treballadors destinats a la Roca.
«Assumir un projecte d’aquestes característiques és un repte
molt estimulant per una empresa com la nostra. Vol dir ser
capaços de gestionar una superfície d’espais verds molt extensa, i en continu creixement, amb una gestió òptima dels recursos, com ara l’aigua, i una tasca acurada de planificació, de
monitoratge i de seguiment de totes les intervencions».
L’inventari del patrimoni vegetal de la Roca, previst a partir del
proper hivern, serà un pas molt important en aquesta direcció.
NÚM. 16 / JULIOL, AGOST, SETEMBRE 2003 / 13

> Altaveu

> Comissions de festes: renovant la il·lusió
Darrere el teló de les festes majors, les comissions de festes juguen
un paper clau, amb ganes de renovar-se sense perdre la tradició

La cuina de les festes majors són les comissions de festes. En tenim tres al nostre municipi: tot un luxe; cadascuna diferent de les
altres, amb la pròpia dinàmica i idiosincràsia;
però totes amb un objectiu comú: fer que les
festes majors de la Torreta, Sta. Agnès i la
Roca siguin un èxit de participació.
Les comissions de festes no són entitats estables: són espais de participació oberts a qui
tingui idees per aportar i ganes de tirar-les
endavant, de forma desinteressada i voluntària. La gent que hi participa és ben diversa, i el
que tenen en comú és el tarannà: sociable,
alegre, pràctic i festiu. No els importa mantenir-se anònims, al contrari: la seva recompensa és la gresca que es genera els dies de festa
major: la gent al carrer, els actes plens de gom
a gom, la canalla contenta.
Ara bé, les coses tampoc es fan soles.
Mantenir vives les comissions de festes és un
exercici que cada any s’ha de començar de
nou. La cosa més difícil, com sempre, és trobar el just equilibri entre la part tradicional de
la festa i els elements innovadors. I també
encertar una fórmula per afavorir que gent
nova hi participi i que la comissió es renovi.
A la Torreta, aquest any, la comissió de festa
ha renovat la seva dinàmica i la seva composició. El procés va començar amb la convocatòria d’una reunió oberta, amb l’objectiu de fer
una pluja d’idees per a la propera festa major.
De les moltes propostes que van sortir, es van
triar les que semblaven més originals i alhora
factibles. Un cop escollides, qui les havia proposat també es va implicar en organitzar-les.
D’una forma natural i espontània, s’havia
creat la comissió de festes 2003.
El resultat ha estat molt gratificant. Aquest
esperit nou, més informal i espontani, ha
creat un “efecte dominó”: la participació s’ha
apoderat de la festa, tant a les activitats més
tradicionals com a les més innovadores.
D’aquestes val la pena destacar-ne una, espe-

cialment divertida i participada: la carrera
dels cargols. Pensada com una forma de celebrar la recentment recuperada Font del
Cargol, la carrera és una mena de competició
popular on el públic esdevé protagonista.
Com a cloenda d’aquest recorregut emocionant, es va preparar una cargolada per a 150
persones. Vist l’èxit que ha tingut, és fàcil
preveure que aquest acte està destinat a
esdevenir un clàssic de les properes festes
majors.
La comissió de Sta. Agnès té una composició
més estable. La comunitat, aquí, és més petita
i no és tan fàcil el recanvi. Els del grup actual

van començar a implicar-s’hi ara fa una desena d’anys, quan van voler renovar un model de
festa potser massa tradicional. Al principi ho
havien de fer tot; ara fa uns anys que hi ha
més gent implicada i es reparteixen tasques
entre entitats i col·lectius diferents: el Casal
dels Joves, l’Associació de Pessebristes, el Cor
de la Bona Voluntat, les dones de la tòmbola,
l’Associació de Veïns, el Club de Futbol...
La voluntat de la comissió és que cada any la
festa sigui una mica diferent. No els agrada
que gaire actes es repeteixin, prefereixen cercar propostes noves i creatives, dins d’allò que
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és possible. I sobretot: que sigui tot gratuït,
amb excepció d’un espectacle –normalment
teatre– a pagament. Disposen de plena autonomia per gestionar el pressupost, malgrat que
aquest no permet massa alegries; de fet, a Sta.
Agnès s’han especialitzat en fer-ho tot amb
pocs diners: un bon DJ pot fer ballar durant
hores tot el poble, i si han de cridar grups musicals, els agrada donar espai a formacions joves,
quan encara no s’han fet famoses.
També a la Roca Centre la comissió de festes
està en procés de canvi. Aquest any hi ha participat una dotzena de persones de composició variada, amb força gent jove, i moltes
ganes de passar-s’ho bé. Hi ha un grup relativament estable i cohesionat, però la seva
composició és oberta: cadascú és lliure d’entrar-hi i de sortir-ne. Van començar a treballar-hi al mes d’abril, i això que és la festa que
es fa més tard. També és la més tradicional,
per ser la més antiga; i és aquí on, potser, es
reuneix més gent de tot el municipi.
La festa major de la Roca Centre gira al voltant d’un eix: la Fira d’entitats. Cada any n’hi
participen més, i enriqueixen la festa amb les
activitats que aporten. Aquí també fa molts
anys que els actes són gratuïts: és una forma
de manifestar l’esperit d’obertura de la festa.
El pregó és una tradició inexcusable, sempre a
càrrec d’una o altra entitat: enguany els ha
tocat a la gent de l’handbol, que celebren 50
anys. D’entre les activitats, destaquem una
obra de teatre amateur feta per gent d’aquí,
amb poc pressupost i moltíssima il·lusió.
I un apunt final: la fórmula de contractar els
temes de logística a una empresa de reinserció laboral ha estat encertada: muntar i desmuntar taules i cadires, si recau sempre sobre
els mateixos, els priva de gaudir la festa i
acaba per desmotivar-los. I en canvi, és d’això
que es tracta: de poder fer la festa i també disfrutar-la. Ara ja anem de cara a les festes d’hivern: a veure qui s’hi apunta! //

> Xarxa ciutadana

> Termòmetre
La biblioteca a
quota 1.067
És el nombre de carnets de soci
emesos per la nova biblioteca de
la Roca en poc més de quatre
mesos d’activitat

> Agenda
Santa Agnès

En aquest espai de temps tan curt ja hem
assolit l’objectiu que la biblioteca esdevingui un equipament de referència per
la vida cultural dels habitants del
municipi de la Roca. Les xifres ens ho
diuen amb tota claretat:
- 12.678 persones han trepitjat les instal·lacions només en els primers tres
mesos (3.360 a l’abril, 4.780 al maig
i 4.448 al juny);
- 14.000 són els registres actuals
del fons bibliogràfic, un 7% més
dels 12.500 inicials;
- 14 actes culturals s’han celebrat
a les instal·lacions polifuncionals de la biblioteca, al ritme de
5 per a cada mes, un percentatge significatiu per les característiques de l’equipament. El
club del conte, el club de lectura, la presentació del 13è
concurs Rosa d’abril, l’acte
del 5è aniversari de l’Arxiu
de la memòria popular,
xerrades i projeccions, són
alguns exemples de les
activitats realitzades.

Manualitats
A càrrec de Lidia Carrió
De l’1 d’octubre al 17 de desembre al
Centre Cívic de Sta. Agnès
Horari: Grup A: Dimecres de 15 a 17 h
Preu: 15,60 Euros
Grup B: Dimecres de 17 a 19 h
Preu: 15,60 Euros

Taller de Puntaires
A càrrec de Montserrat Clascà Planas
Els divendres de 16 a 18 h, al Casal
d’Avis de la Roca
Inscripcions: Casal d’Avis de la Roca

Gimnàstica per a adults
A càrrec de Xavier Nuñez
Del 6 d’octubre al 19 de desembre al
Centre Cívic de Sta.Agnès
Horari: Dimarts de 15,30 a 16,30 –
Dilluns i Dijous de 16,30 a 17,30
Preu: 24 Euros

Taller de Salut i qualitat de vida
(per a persones majors de 55 anys)
Del 17 de setembre fins al 26 de
novembre al Pavelló Municipal
Horari: Dimecres de 10 h a 13 h
Organitza: Diputació de Barcelona
amb el suport de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès
La inscripció és gratuïta.
Places limitades.
Per inscripcions: Ajuntament de la
Roca del Vallès

La Roca - Centre

La Torreta

Manualitats per a gent gran
A càrrec de Carme Mompart
Del 29 de setembre al 17 de desembre al Casal d’Avis de la Roca
Horari: Dilluns i Dimecres de 17 a 19 h
Preu: 31,20 Euros

Manualitats
A càrrec de Virtudes López
Del 30 de setembre al 18 de desembre al Centre Cívic de Can Tàpies
Horari: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h
Preu: 31,20 Euros

Gimnàstica per a adults
A càrrec de Xavier Nuñez
Del 6 d’octubre al 19 de desembre al
Pavelló esportiu
Horari: Dilluns, Dimecres i Divendres
de 15,30 a 16,30
Preu: 24 Euros

Taller de Ioga
A càrrec de Jaume Massana
Del 29 de setembre al 19 de desembre al Centre Cívic de Can Tàpies
Horari: Dilluns i Divendres de 19 a
20,15h, i Dilluns i Divendres de 20,15 a
21,30 h
Preu: 36,40 Euros

Gimnàstica per a adults
A càrrec de Xavier Nuñez
Del 6 d’octubre al 19 de desembre al
Centre Cívic de Can Tàpies
Horari: matins: Dilluns, Dimarts i
Divendres de 11,00 a 12 hores
tardes: Dimarts i Dimecres de 16,30 a
17,30 – Dijous de 15,30 a 16,30
Preu: 24 Euros
Taller de cuina
A càrrec de Ramón Gonzalez
De l’1 d’octubre al 19 de desembre al
Centre Cívic de Can Tàpies
Horari: Dimecres i Divendres de
18,30 a 20 h
Preu: 36,40 Euros
Puntes de coixí
De Setembre a Desembre al Centre
Cívic de Can Tàpies
Horari: Dilluns de 16 a 18,30 h
Més informació: Centre Cívic de Can
Tàpies – La Torreta
Organitza: AVV. La Torreta
Balls de saló
Del 30 de setembre al 18 de desembre al Centre Cívic de Can Tàpies
Horari: Dimarts i Dijous de 18,30 a
20,00 h.
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta
Multitaller
De Setembre a Desembre al Centre
Cívic de Can Tàpies
Horari: Dilluns de 17 a 19 h.
Més informació: Centre Cívic de Can
Tàpies – La Torreta
Organitza: Casal d’Avis de la Torreta

> L’empenta

> Neix el Club de Futbol Sta. Agnès
Arrel de la construcció del camp de futbol, l’ajuntament
va impulsar una trobada amb una colla de veïns per proposa’ls-hi la creació d’una entitat que donés vida al
camp. D’aquella reunió, un dissabte de principis d’agost,
en va sortir el C.F. Sta. Agnès, amb 25 socis fundadors.
Des de llavors el poble s’ha bolcat en la iniciativa.
El club s’ha començat a posar les piles, fent els primers
tràmits administratius, i de moment ja compta amb més
de 50 socis. La seva primera activitat pública va ser la
col·laboració en els actes d’inauguració del camp, on es
van jugar els primers encontres: un de solters contra
casats i un altre entre els menuts.

Segons la seva presidenta, Agnès Cañas, s’espera poder
formar el major nombre d’equips possibles, tant femenins com masculins (objectiu ambiciós en un poble
petit). La resposta dels joves de la població, de moment,
convida a l’optimisme.
S’espera poder presentar els equips per la propera Festa
Major d’hivern i començar a competir a partir de l’any
que ve. De moment ja s’han triat els colors que vestirà
l’equip: verd, blau i groc, i l’escut, que serà pràcticament
igual al d’un equip anterior, que va existir fa uns 30 anys.
L’ús de les instal·lacions esportives està obert a tot tipus
d’iniciatives, tot i que el club en farà ús preferènt.
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> Xarxa ciutadana

> Ascensor

> La carta

La Roca contra
els incendis

Rutes en bicicleta

La detecció ràpida i la intervenció immediata per part dels
serveis de Prevenció, dels Bombers, dels efectius del parc
Serralada Litoral, ADF-Serra de Marina, Protecció Civil,
Servei de protecció d’incendis de la Diputació de
Barcelona, Mossos d’Esquadra, Policia local de la Roca del
Vallès, Vilanova del Vallès i Cardedeu, i de nombrosos
veïns del municipi, ha fet possible una ràpida extinció dels
9 incendis que s’han declarat al municipi aquest estiu.
Gràcies a ells, les conseqüències no han estat més greus.

>

amunt

<< Benvolguts senyors: Vull felicitar la tasca
feta en la senyalització i traçat de rutes per
anar amb bicicleta o a peu. Ja les he fet totes,
i són una meravella, tant per la varietat de
paisatges que recorren, com per l'accessibilitat des de diferents nuclis urbans, i sobretot
per la seguretat dels recorreguts (on
almenys no trobes gossos deixats anar al
passar per les masies de pagès), cosa que s'agraeix molt, sobretot si vas amb canalla.

Tan sols indicar-vos que hi algun indicador
malmès i el sota pont de Gasuacs se l'ha
endut l'aigua.
Moltes gràcies per aquesta infraestructura, i
tant de bo se segueixi ampliant (potser falta
un bucle cap a la banda de VilanovaVallderiolf).
Atentament
Joan Ramon >>

> Directori
>

avall

Encara es desconeixen les causes d’alguns dels incendis
declarats; però, sabem del cert que alguns han estat fruit
d’una negligència, o fins i tot intencionats. Posar gasolina
a un mocador i calar-hi foc amb l’ànim de causar un incendi és un acte odiós que no té justificació possible i mereix
la més clara condemna; però és també inadmissible que,
amb la situació d’alerta per les condicions climàtiques tan
extremes d’aquest estiu, uns treballadors puguin realitzar
feines perilloses sense la precaució necessària.

Ajuntament de la Roca
Oficina de la Torreta
Oficina de Santa Agnès
Policia Local
Serveis Socials
Centre d’Atenció Primària la Roca
Dispensari Municipal la Torreta
Biblioteca Pública
Casal d’avis de Roca-Centre
Casal d’avis de la Torreta
Centre Cívic Can Tàpies
Centre Cívic de Santa Agnès

93 842 20 16
93 860 41 50
93 842 47 20
93 842 20 75
93 842 20 16
93 842 44 32
93 879 42 90
93 842 44 61
93 842 24 40
93 879 34 41
93 860 41 50
93 842 25 74
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Casal del Jove de la Roca
93 842 48 62
Casal de joves de la Torreta
93 870 73 68
CEIP Pilar Mestres
93 842 27 52
CEIP la Torreta
93 870 5321 - 93 870 41 92
IES La Roca
93 842 24 14
Escola Bressol
93 842 21 89
Jutjat de Pau
93 842 25 71
Farmàcia de la Roca
93 842 28 50
Farmàcia de la Torreta
93 870 72 62
Taxis
608 59 83 13 - 609 70 63 51
Taxis - Servei 24 hores
629 26 12 12
Deixalleria
93 842 07 25
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