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EDITORIAL Són les persones
Els equipaments són per a les persones i els fan fun-

per una altra, els equipaments no són el que han de

cionar les persones. Darrera de cada equipament,

ser. La piscina municipal són, en aquest moment,

com la piscina municipal, hi ha una planificació, hi ha

tretze persones donant servei i 1.200 abonats que en

un esforç inversor, hi ha unes instal·lacions pensades

gaudeixen. Uns xifres que, quan la vam planificar,

i construïdes per professionals, hi ha la tecnologia

construir i inaugurar, poc ens podíem imaginar.

més recent disponible. Però sense les persones que

Aquest és un exemple d’equipament fet per les per-

els fan funcionar, donant servei als equipaments, per

sones i, sobretot, un immillorable estímul per seguir

una banda, i sense les persones que en gaudeixen,

treballant per a les persones. //

salvador illa i roca / Alcalde de la Roca del Vallès
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> A fons

> La piscina municipal
1.200 abonats en dos mesos és el resum més contundent de l’èxit
d’aquest nou equipament, d’arquitectura innovadora i serveis
impecables, que a partir d’ara ens permetrà gaudir tot l’any de la
piscina que millor s’adapta al clima de cada estació.

piscina, la zona d’aigües amb dues saunes i
una banyera d’hidromassatge, i la sala de
fitness, equipada amb maquinària de treball cardiovascular, de musculació, pesos
lliures i zona d’estiraments, sota la direcció
d’un tècnic monitor que individualitza el
programa en funció de la demanda de cada
persona (necessitats, disponibilitat horària, condicions físiques, etc.).
L’equip de la piscina ofereix activitats
aquàtiques dirigides, com ara l’aiguagym,
que és l’equivalent d’una classe d’aeròbic
dins l’aigua. Els interessats disposen d’una
amplia gamma d’horaris per escollir, tant al
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matí com a la nit. També s’ofereixen cursets de natació, aquests sí amb un cost afegit, que per als abonats es redueix al 50%.
Les persones interessades en aprendre o
perfeccionar el seu estil de natació poden
apuntar-se i assistir només al curset durant
les 2 o 3 hores setmanals en què es realitzi.
De cara al futur s’estan estudiant altres
ofertes en funció de la demanda, com per
exemple una activitat d’aigua relax, per a
dones embarassades.
Entre les activitats amb millor acollida hi
ha la sauna i la banyera d’hidromassatge,
com a complement de l’exercici físic. >>
© ricard balcells

Un dimecres de febrer qualsevol, a les 12 h.
del matí, les instal·lacions de la piscina
estan força animades. Jonathan, l’encarregat de la gestió, ens il·lustra les peculiaritats d’aquest equipament.
El que més crida l’atenció en un primer
moment és la seva estructura arquitectònica. Fa cosa d’un any, aquí teníem una piscina descoberta, només aprofitable durant
els tres mesos de l’estiu. Avui la gent es
banya amb una temperatura ambient de 29
graus i 28,5 graus a l’aigua. Això ha estat
possible gràcies a l’estructura que s’ha
construït i a l’enginyós sistema de cobertura que s’ha aplicat. Un sostre “retràctil”,
amb tres mòduls lleugerament superposats que llisquen en perfecte silenci
damunt d'unes guies i que tarden 4 minuts
en obrir-se o en tancar-se. L’estanqueïtat
del local és completada per uns tancaments de vidre, que protegeixen de la
intempèrie alhora que garanteixen llum
natural. Tanmateix, el procés de canvi de
cobert a descobert és més laboriós, ja que
ha de tenir en compte la climatització, la
temperatura de l’aigua i, sobretot, la dificultat de retirar els tancaments de vidre.
Per això, es manté la piscina coberta
durant la temporada d’hivern, i descoberta
durant els 3 mesos d’estiu. A l’exterior hi ha
una zona descoberta, inutilitzada a l’hivern, amb una piscina de poca fondària
pels petits i un esplèndid prat de gespa.
Cal destacar també les característiques
d’accessibilitat que la piscina ofereix per a
persones grans o amb mobilitat reduïda:
una escala amb poca inclinació amb graons
més amples, i una mena de grua hidràulica
per a casos de gran minusvalia, en què la
persona no pot fer servir cap mena d’escala per introduir-se a l’aigua.
L’equip que gestiona la piscina ha llançat
un abonament amb quota mensual que
permet fer servir totes les instal·lacions: la

> A fons / La piscina municipal
Projecte i direcció d’obra:
Estudi d’arquitectura Ricard Balcells
Ricard Balcells, arquitecte, cap de l’equip
Joan Ramon Blasco, arquitecte, estructura
Jaume Veciana, enginyer, instal.lacions
P&G ass., Control d’obra, control de qüalitat, seguretat i salut
Maperglas, coberta mòbil
AND, empresa constructora
Daniel Olivet, aparellador, coordinador general de l’obra
Ignasi de Moner, arquitecte municipal, coordinador de la propietat.

> Un equipament
per a tot l’any

L’èxit de l’equipament el confirmen les
xifres: 1.200 abonats en un parell de
mesos, i més de 250 usuaris cada dia, que
es concentren sobretot als vespres, de 19 a
22 hores, quan la gent surt de treballar.
L’ample horari d’obertura (de 7 a 22 h. de
dilluns a divendres) permet que la gent hi
vagi per torns: abans d’anar a la feina, al
migdia, desprès de deixar el nens a l’escola, al vespre... Els que volen tranquil·litat,
trobaran els moments ideals entre les 10 i
les 13 h. i entre les 16 i les 19 h.
Els cursets també van plens: més de 200
inscripcions, sense comptar els 60 nens

que s’han apuntat a les activitats escolars.
A les instal·lacions de la piscina municipal
hi acudeix gent de totes les edats, la majoria del nostre municipi però també d’altres
poblacions, com Cardedeu, Granollers,
Vallromanes, Vilanova del Vallés, etc.
Qualsevol pot gaudir de les instal·lacions
sense ser soci, amb una entrada puntual de
5 euros els adults i 4 euros els nens i la
gent gran. Però el que surt més a compte
és la promoció per a les famílies, amb una
quota mensual única per a pares i fills
menors de 15 anys realment avantatjosa. I
és que en val molt la pena.

© ricard balcells

>> Primer fas esport i després et relaxes.
També té molta acollida la zona de fitness,
amb una majoria de públic masculí.
La gestió de la piscina està cedida en règim
de concessió a una empresa que també
dirigeix altres centres similars a la Garriga,
Sabadell, Barcelona i Tarragona. L’equip
està format per persones procedents de la
Roca i de Granollers: 3 noies a recepció, 1
persona de manteniment, 1 coordinadora
d’aigua i 5 tècnics monitors socorristes
més un director de les instal·lacions: 10 en
total, de moment, ja que el tema del monitoratge varia en funció de les activitats.

> Roquerols i roqueroles que es mullen...
La Laura Bermejo s’està tot just matriculant, encara que ja havia
fet servir les instal·lacions puntualment, sobretot a l’estiu. “Les
instal·lacions estan molt bé gestionades: les taquilles per deixar la
roba, la gespa... està tot molt bé. No hi ha aglomeracions com a
d’altres llocs. El meu fill petit hi ve a fer un curset de natació.”
El David el trobem a la sala de fitness: només ha fet servir la piscina una vegada i ho va passar una mica malament amb el ulls ja
que no duia ulleres. Hi va tres dia a la setmana, normalment al
matí perquè troba menys gent. Ve de Tarragona i porta només un
mes vivint a la Roca. Diu que li agrada molt aquest equipament.

Emilio Martínez, en canvi, porta 10 anys vivint a la Roca i diu que
feia falta un lloc així. A l’estiu no les fa servir perquè té piscina a
casa seva, però ara a l’hivern hi ve sovint amb la seva senyora.
“Encara que a mi la piscina no m’agrada gaire, aprofito i faig
esport: bicicleta, cinta, estiraments…: tot molt tranquil·lament, a
poc a poc. Estic molt content que s’hagin fet totes aquestes instal·lacions.”
La Feli fa només dues setmanes que s’ha apunta’t i fa servir la piscina, la sala de fitness, la zona d’aigües, el jacuzzi... “s’està molt bé
en aquesta piscina i a més visc aquí mateix!”
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> Grups municipals

L’opinió dels grups polítics >>>>>>>>>>>>>>>>>>
ERC
> Parlem de propostes,
parlem de política....
Des d'ERC estem desenvolupant des de l'inici de la legislatura una
sèrie d'iniciatives per a dinamitzar la vida política a la Roca. És per
això que durant els darrers mesos hem presentat un seguit de propostes al Ple de l'Ajuntament lligades a l'àmbit de Benestar Social,
equipaments públics, solidaritat, potenciació de la llengua catalana al municipi, patrimoni històric i arquitectònic, etc.
Hem demanat que es destinin partides pressupostàries que evitin
la degradació de l'antic Ajuntament i l'antic Escorxador. Hem presentat mocions per a que s'estudiïn necessitats del municipi en
equipaments públics d'atenció a la gent gran i necessitats en matèria d'assistència domiciliària per a persones grans que viuen soles.
Hem proposat també que, en benefici de la gent gran, es crei un
circuit quilomètric de la salud a La Roca, La Torreta i Santa Agnès,
convenienment senyalitzat dins cada nucli urbà. En matèria d'ocupació hem proposat que l'Ajuntament demani un fons d'ajut a la
unió Europea per a la creació d'un pla ocupacional per a disminuïts
psíquics i físics del municipi. Pel que fa a la protecció del patrimoni històric, hem exigit diverses vegades que s'estableixi un procediment tal que, en aquelles obres que requereixin grans moviments de terres, es determini la necessitat de que hi hagi una inspecció per part d'un arqueòleg per a la protecció i catalogació de
possibles restes arqueològiques. Hem requerit a l'Ajuntament
informació al voltant del Castell de La Roca, per a poder determinar si La Roca pot fer una utilització pública del mateix. Hem propiciat que s'inclogui una partida pressupostària als pressupostos
de l'any 2004 per a la redacció d'un catàleg del patrimoni.
En benefici de la seguretat dels veïns, hem presentat una proposta per a que les ordenances municipals recullin una normativa que
exigeixi a les constructores respecte per al mobiliari urbà, per la
seguretat dels vianants i la no ocupació de l´espai aèri públic obligant a que els balcons no ocupin més del 50% de l´amplada de les
voreres. Pel que fa a la solidaritat, durant el Ple del 5 de febrer, vam
presentar una moció que pretén comprometre el nostre poble en
polítiques actives de solidaritat i de denuúncia de l'actual sistema
econòmic. Hem propiciat també que els pressupostos de l'any
2004 incloguin una partida per a que es canvïin les plaques dels
carrers del municipi que encara no estan en llengua catalana i
també que s'aprovi una moció instant a Correus a que realitzi la
normalització linguística en les seves retolacions.
D'altra banda hem presentat altres mocions lligades a temàtiques
com l'ús d'energies renovables, la utilització de paper reciclat per
part de l'Ajuntament, l'eliminació de barreres arquitectòniques als
edifics públics de la Roca, la realització de nous carrils bici o l'aprovació d'un text en favor de la reforma de l'Estatut de Catalunya.
Per nosaltres aquesta és la línia a seguir i la millor contribució que
des d'ERC podem fer al poble de La Roca.
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CiU
> La piscina coberta
Per fi, la piscina coberta de La Roca del Vallès ja és una realitat. Com
era d’esperar la seva obertura constitueix un èxit absolut de sol·licituds en les inscripcions, formalització de socis, assistència a cursets,
etc., ja sigui per part de la gent més jove, els escolars o gent de
major edat. De tot cor, ho celebrem!!!
A l’any 1999, quan ens vàrem constituir com a grup ciutadà de participació en la vida social del nostre municipi, estava en projecte la
construcció únicament d’una piscina a l’aire lliure. Els guanyadors de
la picabaralla política del passat prometien la piscina d’estiu que
reclamava el poble des de feia 40 anys. Aquest ham els va servir per
fer-se amb el poder que els ha permès estar en la gestió dels interessos urbanístics creats sobre el territori com tots heu pogut comprovar (Maiols, Can Planas, Vilalba, El Solell, Valldeoriolf, etc.). En
aquell moment, els més pessimistes pensaven que amb només dos
regidors el nou grup de CiU no podríem fer res. Doncs bé, la nostra
és una tasca lenta i feixuga però profitosa a la fi. Vàrem aconseguir
crear estat d’opinió i posar a la vista de tothom que ho hagi volgut
veure el que estava passant. Entendre que un poble d’origen rural en
transformació urbanística a residencial i ja sense estiuejants necessitava com a prioritat una piscina coberta per a funcionar durant tot
l’any va ésser tan senzill com escriure-ho en un programa electoral.
Finalment les coses es fan però es fan pel camí difícil. La piscina
d’estiu va costar 125 Milions de Ptes., i cobrir-la uns 400. És a dir 525
M. Normalment un equipament d’aquest tipus i mida no ha de superar els 400 M. D’haver pogut opinar haguéssim demanat que el bar,
que pot ésser centre de relació social estigués més a la vista i que
els recorreguts per accedir a les diferents sales no haguessin de passar necessàriament pels vestidors. Són opinions per millorar no per
ensorrar el treball de ningú.
En política cal tenir visió de futur, cal anar per davant dels fets i preveure les necessitats. Ja vàrem dir en el seu dia que la ubicació era
dolenta, mancada d’aparcament i sense possibilitats d’ampliació. Tal
com també vàrem anunciar quedaria encerclada de pisos, en posició
urbana i sense la qualitat ambiental que hagués pogut tenir en una
zona oberta, més propera al riu, accessible, ample i dotada d’aparcament. Doncs bé, en el darrer Ple els socialistes de La Roca amb
alguna ajudeta varen aprovar la construcció de 104 pisos al llarg del
costat Sud de la piscina. Poc a poc el poble ha anat entenent el que
estava passant i ja no tenim dos regidors, en som cinc i representem
el 35% dels votants. Però seguim al marge de la presa de decisions.
Seguim creant estat d’opinió i presentant recursos i al·legacions en
contra de totes les barbaritats que continuen proposant.
Davant de tot això, no us heu preguntat: pot un municipi permetre’s
prescindir del treball altruista i generós de persones amb formació,
amb voluntat de servei al poble que estimem, amb coneixements del
territori, de la legislació i de les normatives, de persones que sense
interessos creats en el municipi dediquem bona part del nostre preciós temps a debats estèrils i sense reconeixement? Els que creuen
que “si no estàs amb ells és que estàs contra ells” no opinen el
mateix i mentrestant continuem al marge de les grans decisions...

> Grups municipals

PSC-GIR
> Dos nous equipaments: la
piscina coberta i el camp de
futbol de la Torreta
Al 2004 estrenem dos nous equipaments esportius: la coberta de
la piscina municipal, amb una sala de musculació, sauna i jacuzzi,
i el camp de futbol de gespa artificial de la Torreta, amb una pista
dura polivalent, nou enllumenat i arranjament dels serveis. Unes
importants inversions valorades en tres milions d’euros.
En un societat cada dia més pròspera, on disposem de més temps
lliure, l’esport s’ha convertit en una activitat popular per a totes
les edats que ens permet mantenir-nos en forma, gaudir del nostre temps d’oci i també establir uns valors de treball en equip,
millora, competició i respecte. No tan sols això: en uns temps on
hi ha forts moviments d’immigració, l’esport és també un factor
d’integració i de cohesió social. Sense anar més lluny, durant la
inauguració del nou camp de la Torreta, vam poder veure que la
meitat de l’equip dels més petits són nens immigrants.
Per tots aquests motius vam iniciar ara fa 8 anys un ambiciós pla
de millora dels equipaments esportius. Aleshores la Roca del
Vallès comptava poc més que amb dos camps de futbol de terra un d’ells, el de la Roca Centre, lluny del casc urbà -, un pavelló en
mal estat i dues pistes de petanca. Ara ja disposem de tres camps
de futbol de gespa artificial (i segurament som l’únic municipi de
Catalunya del nostre tamany que té tants i tan moderns camps de
futbol), una piscina coberta amb tots els serveis complementaris,
unes noves pistes de petanca a la Torreta i a la Roca, un pavelló
vell que ha millorat els vestuaris, el gimnàs, el sostre, la pista,
etc., i també tenim uns itineraris de natura a peu i en bicicleta
que intercomuniquen els tres pobles. A més, ben aviat podrem
comptar amb una piscina descoberta amb pistes de paddle a Sta.
Agnès, fruit del conveni signat amb un promotor privat.
Podem afirmar, sense embuts, que els nous equipaments han
estat tots un èxit. En tots ells, sense excepció, s’ha aconseguit
incrementar notablement el nombre de ciutadans que practiquen i gaudeixen de l’esport. Potser el cas més sorprenent és el
de la piscina municipal, on durant el primer mes hi ha més d’un
miler d’associats i ja s’han acomplert les expectatives de tot l’any
que havia fet la empresa que té la concessió de la gestió.
Manca encara per iniciar el projecte del pavelló que ha de donar
cabuda a l’handbol la Roca. El projecte ja està realitzat i ja es disposa d’un compromís de subvenció de 600.000€. No obstant,
l’enorme cost del projecte –que en total superarà els 5 milions
d’euros– fa que el seu inici encara no es pugui concretar.
Tot plegat ens esperona, als membres de l’equip de govern, a
seguir treballant en la tasca engegada, i que volem se sentin seva
tots els ciutadans i ciutadanes del nostre municipi.
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> Actes de l’Ajuntament

> Resum de plens
Ple ordinari - 4 de desembre 2003
Acord de designació de jutge de pau titular i
suplent.
El Sr. Joan León Alcàcer presenta la renúncia al
càrrec com a jutge de pau. S’elegeix el Sr. Antonio
Pujals i Golobart com a Jutge titular del Jutjat de
Pau del municipi de la Roca del Vallès, durant un
període de quatre anys, i el Sr. Juan Diego
González Piñatel com a Jutge substitut durant el
mateix període.
L’alcalde va adreçar unes paraules de felicitació a
la tasca feta pel Sr. Joan León.
S’aprova per dotze vots a favor dels Grups municipals PSC-GIR, CiU i IC-V i una abstenció del Grup
municipal ERC.

S’aprova per vuit vots a favor dels Grups municipals PSC-GIR, IC-V i ERC i cinc abstencions de
Grup municipal CiU.

Acord sobre cessió d’un tram de la carretera
C-1415c
S’acorda sol·licitar a la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat de Catalunya l’inici dels
tràmits necessaris per tal que pugui fer-se efectiva a
favor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès la cessió
del tram de la carretera C-1415c comprès entre la
rotonda (Pk 18+200) i el límit del terme (PK 18+610)
al seu pas pel nucli urbà de la Torreta.
S’aprova per dotze vots a favor dels Grups municipals PSC-GIR, CiU i IC-V i una abstenció del Grup
municipal ERC.

Acord de sol·licitud de subvenció per a la
creació i la consolidació de places en llars
d´infants de titularitat municipal.
S’aprova per unanimitat sol·licitar a la Generalitat
de Catalunya la concessió d’una subvenció per a la
construcció d’una escola bressol de dues línies.

Ple extraordinari -18 de desembre
S’aprova el pressupost municipal per
l’exercici 2004, la plantilla i relació de llocs
de treball del personal de l’Ajuntament.
S’aprova inicialment el Pressupost de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès per a l’any 2004 amb els
següents Estats d’Ingressos i Despeses:

ESTAT D’INGRESSOS
OPERACIONS CORRENTS
I

EUROS

IMPOSTOS DIRECTES

2.888.000

II

IMPOSTOS INDIRECTES

III

TAXES I ALTRES INGRESSOS

855.000

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

V

INGRESSOS PATRIMONIALS
TOTAL

OPERACIONS DE CAPITAL
CONTRIBUCIONS ESPECIALS

VI

ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS

VII

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

S’acorda crear la Junta Local de Seguretat de la
Roca del Vallès, com també el conveni de coordinació i col·laboració en matèria de seguretat pública i policia signat entre el Departament de Justícia
i Interior i l’Ajuntament en data 18 de febrer de
2002. S’aprova per dotze vots a favor dels Grups
municipals PSC-GIR, CiU i IC-V i una abstenció del
Grup municipal d’ERC.

Acord de desestimació del recurs de
reposició presentat per Rubatec, contra
l’acord d’adjudicació del contracte de
manteniment de l’enllumenat.
Es desestima el recurs de reposició presentat per
l’empresa Serveis Integrals de Manteniment
Rubatec SA, pel qual s’adjudicà el contracte de servei de manteniment de l’enllumenat a l’empresa
SECE.
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311.000
6.047.998
2.000
20.000

PASSIUS FINANCERS

600.000
TOTAL

Acord sobre la creació de la Junta local de
Seguretat.

157.857
6.548.485

EUROS

III

IX

887.278
1.760.350

TOTAL INGRESSOS

6.980.997

13.529.482

ESTAT DE DESPESES
OPERACIONS CORRENTS
I

EUROS

DESPESES DE PERSONAL

2.726.555

II

BÉNS CORRENTS I SERVEIS

2.743.236

III

DESPESES FINANCERES

208.272

IV

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

232.470

IX

PASSIUS FINANCERS

608.573
TOTAL

OPERACIONS DE CAPITAL

EUROS

VI

INVERSIONS REALS

VII

6.990.376

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

VIII ACTIUS FINANCERS

0
20.000,00

TOTAL

TOTAL DESPESES

6.519.106

7.010.376

13.529.482

> Actes de l’Ajuntament / Resum de plens

S’aprova per set vots a favor dels Grups municipals
PSC-GIR, IC-V i sis en contra dels Grups municipals
CiU i ERC.

Acord de delegació a l’OAGTL de la
sol·licitud de compensació per pèrdua
d´ingressos en l’IAE.
S’aprova per unanimitat delegar en la Diputació de
Barcelona les facultats referides a la sol·licitud de
compensació a favor d’aquest Ajuntament per pèrdua d’ingressos derivats de la reforma de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques.

Acord d’aprovació inicial de la modificació
puntual del PGMOU en l’àmbit del Centre
Penitenciari de Quatre Camins.

Ratificació de l’acord de Comissió de
Govern, sobre ampliació del contracte de
neteja viària.

S’acorda inicialment la modificació puntual del Pla
General d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès
dins de l’àmbit de Quatre Camins, formulat a
instàncies del Departament de Justícia i Interior
de la Generalitat de Catalunya, i redactat per Riera
Camps Asociados, SL & Enric Sòria Badia - UTE.

S’acorda ampliar el contracte de gestió de servei
públic de neteja viària del municipi amb l’empresa
URBASER, per un import de 28.042,30 euros més.
S’aprova per set vots a favor dels Grups municipals
PSC-GIR i IC-V i sis abstencions dels Grups municipals CiU i ERC.

S’aprova per set vots a favor dels Grups municipals
PSC-GIR i IC-V i sis en contra dels Grups municipals CiU i ERC.

In memoriam

El passat 31 de Gener de 2004 ens
va deixar el nostre company D.
José Ayllón Barranco, cap de llista
del PP a les eleccions municipals
de 2003.
El 26 de gener també ens va deixar la Maria Torrents, a l'edat de
59 anys. La Maria, juntament amb
l'Anna Piguillem, la Montserrat
Bragulat, la Roser Blasco i
l'Assumpta Margenat, van estar
al capdavant de l’escola bressol
“Les orenetes”, la primera del
municipi, tal i com es recull a l'obra "Les orenetes. El parvulari de
la Roca 1968-1971", dipositada a
l'Arxiu de la Memòria Popular.
El nostre sentit pèsam a familiars
i amics d’ambdós.
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> Des del municipi

> Notícies
III Jornades Urbanístiques
La tercera edició de les jornades de reflexió territorial i mediambiental, organitzades per
l’Ajuntament de la Roca, va tenir lloc els dies 6 i 7 de febrer a la Biblioteca Municipal.
En aquesta ocasió, les ponències i debats se centraren en temes clau com la planificació de
grans infraestructures que afecten el municipi, la presentació dels treballs de l’auditoria
mediambiental i el desenvolupament del Pla de les Hortes.
Entre els ponents convidats a la sessió va destacar la presència d’Enric Massip i Bosch,
arquitecte redactor del projecte del Pla de les Hortes i professor de la UPC, i Jordi Casso i
Samsó, subdirector general d’acció territorial de la Generalitat. Dissabte al matí, l’empresa
Agro 90 presentà l’auditoria mediambiental.

Tant l’Alcalde, Salvador Illa i Roca, com el
regidor d’Urbanisme, Habitatge i Medi
Ambient, Miquel Estapé i Valls, coincideixen
en destacar la importància d’aquestes jornades, “pel fet que és la voluntat de l’Ajuntament
que s’acabin convertint en un referent de reflexió, debat i diàleg per tota la població, respecte
els temes territorials i ambientals que encapçalen l’agenda de treball”.
A la web <www.laroca.org> es pot trobar més
informació sobre les ponències i les notícies
publicades per la premsa comarcal.

Seminaris amb mares desocupades

Aclariment

Dins el programa ELIONOR, iniciativa del Fons
Social Europeu, s’han dut a terme uns seminaris de
sensibilització destinats a un grup de mares de centres de primària sense ocupació laboral. Aquest projecte experimenta com a sistema de reclutament
laboral aquest col·lectiu de mares desocupades. El
grup es va constituir amb un total d’onze dones, sis
de les quals es van incorporar des de l’AMPA de
primària i cinc de la borsa de treball municipal.
El servei d’ocupació de la Roca del Vallès ha fet una
valoració molt positiva d’aquest projecte i destaca a

Al núm. 17 del Butlletí Municipal, a la secció “Altaveu”,
dedicàvem l’espai a parlar dels pessebres vivents de la
Torreta, la Roca-Centre i Santa Agnès. Al paràgraf dedicat
al pessebre de Santa Agnès, fèiem esment a “l’Associació
d’amics del pessebre vivent”, nom erroni de l’entitat, que
realment es diu “Agrupació Pessebrista de la Parròquia de
Santa Agnès de Malanyanes”. A l’article també parlàvem
del centenar de “socis” amb què compta l’entitat, que
demana que s’aclareixi que no es cobra cap quota econòmica pel fet de formar part de l’entitat, com presumptament es podria desprendre de l’article.

les conclusions que el sistema emprat permet l’accès
a persones inactives i amb expectatives laborals i/o
formatives. De la dinàmica d’aquesta experiència en
destaca la creació d’un grup molt homogeni en quant
a les seves necessitats, la qual cosa facilita la cohesió,
l’entesa i complicitat entre les persones. Aquest
ambient permet que es pugui fer un treball precís i
acurat. En el grup es constata el creixement de l’autoestima i del nivell d’autorrealització de les participants, fet que aporta un sentit molt positiu al programa i als seus objectius.
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> Des del municipi / Notícies

Nou nomenament
de l’Alcalde
L'Alcalde de la Roca del Vallès, Salvador Illa, ha estat
nomenat membre del Consell Executiu de la Federació
Catalana de Municipis.
La FCM va celebrar la seva XVI Assemblea General el passat 30 de gener, amb 519 ajuntaments adherits a l'entitat.
El nou consell nacional va designar un comitè executiu de
25 alcaldes, encapçalat per l'alcalde de Sabadell, Manuel
Bustos. Illa encara aquest càrrec amb il·lusió i ganes de
treballar pel món local.
D’altra banda, l’Alcalde forma part de la llista del PSC a les
eleccions generals del 14 de març com a núm. 17.

Campanya de
donació de sang

Calendari fiscal
El calendari fiscal lliure de l'Organisme Autònom
Local de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona és el següent:
1. Impost de Vehicles Tracció Mecànica i
Ciclomotors: data inici del cobrament, 5.03 i final,
5.05
2. Impost de Béns Immobles-Urbana (no domiciliats): data inici, 2.04, i final 4.06
3. Impost de Béns Immobles-Urbana (1ª fracció
domiciliat): fins l’1.06
4. Impost de Béns Immobles-Urbana (2ª fracció
domiciliat): fins l'1.11
5. Taxa Escombraries: del 2.04 al 4.06

En el cas dels que encara no hagueu ordenat la
domiciliació, la situació serà la mateixa que fins ara:
haureu de pagar l'import total del rebut durant el
període de recaptació de voluntària, que aquest any
va del 2 d'abril al 4 de juny.

La propera campanya de donació de sang es farà el dijous
25 de març de 17 a 21 hores a la Roca.

Per tal d'estalviar-vos temps i desplaçaments, i que
pugueu gaudir del fraccionament esmentat, us oferim la possibilitat de domiciliar els vostres rebuts
per a l'any 2004 i següents al compte corrent o llibreta d'estalvi del vostre banc o caixa. Per fer-ho
disposeu d'aquestes opcions:

Es farà difusió de la campanya a través de trucades personals, cartells i fulls de mà. Com sabeu, sempre hi ha
necessitat de sang: la vostra aportació pot ajudar a salvar
una vida!

També l'any passat la Roca del Vallès va batre records:
van haver-hi 125 donacions durant l’any 2003 ( 16,47 donacions x mil habitants i any), més del doble que les de l’any
2002: 55 donacions ( 7,2 donacions x mil habitants).

- Trametre a l'oficina de l'Organisme de recaptació,
per correu o fax, l'ordre de domiciliació.

6. Impost Béns Immobles-Rústega: del 3.09 al 5.11

- Enviar-nos un correu electrònic a l'adreça
orgt.roca@diba.es

7. Impost Activitats Econòmiques: del 3.09 al 5.11

- A través de la web http://orgt.diba.es

8. Taxa cementiri municipals: del 3.09 al 5.11
9. Entrada vehicles-gual: sdel 5.03 al 5.05

El cobrament de l'Impost sobre béns immobles
urbans es fraccionarà en dues parts per als contribuents que tenen el rebut domiciliat. Les quotes es
carregaran en compte l'1 de juny i el 2 de novembre.

El fraccionament tindrà efecte dintre d'aquest any
si la domiciliació se sol·licita abans del 12 de març
de 2004. Altrament, si domicilieu el rebut a partir
de la data esmentada, però abans del 17 de maig de
2004, se us carregarà en compte per l'import total,
i el fraccionament s'aplicarà a partir del rebut de
l'any 2005.
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> Entrevista

> Vinguts de nou a la Roca
entrevistes amb ciutadans i ciutadanes

Albert Moles
> On vivia abans?
He viscut a molts llocs... a Vallromanes, Sant
Celoni, Granollers...
> Com heu decidit de venir a viure a la Roca?
Vaig venir a la Roca per l'interessant oferta
d'habitatge, vaig trobar una casa que m'agradava a bon preu.
> Què li ha sorprès agradablement?
Tot i que no faig gaire vida a la Roca, quan
vaig al poble a fer alguna gestió, com per
exemple anar a Correus, a l'ajuntament... em
sorprèn que, tot i ser un poble petit, tingui
tants de serveis.
> Què ha trobat aquí que abans no tenia?
Sobretot, natura. M'agrada viure en contacte
amb la natura, la seva tranquil·litat...
> Què hauria de millorar? Què troba a faltar?
Jo visc a la Collada de Parpers, una zona que
està a mig urbanitzar. Ens falta de tot, estem
com "abandonats". No arriba el correu, l'enllumenat públic és deficient, falten contenidors
de recollida selectiva. Faré un exemple : baixant per la Collada davant d'un contenidor,
des de ja fa un quants mesos, hi ha una muntanya de bosses d'escombraries que no les
recull ningú. Som pocs veïns, però crec que
haurien de tenir-nos més en compte.

Sònia Usero
> On vivia abans? Abans vivíem a Granollers.
> Com heu decidit de venir a la Roca?
Buscàvem una caseta de poble; vam mirar a diferents zones però la Roca sempre va ser prioritari, per la seva proximitat a Granollers i per la
bona comunicació que hi ha per carretera.
> Què li ha sorprès agradablement? Què ha
trobat aquí que abans no tenia?
Sobretot el poder anar a tot arreu caminant,
tenir espais naturals propers per passejar amb
el nen i, en cas de necessitar el cotxe, trobar
lloc per aparcar. Aquí hem trobat
tranquil·litat, si més no a la zona on vivim
nosaltres que és a prop de l'església.
> Què hauria de millorar? Què troba a faltar?
Pensem que el que hauria de millorar és la
construcció descontrolada: no puc creure
com en aquest poble sembla que es pugui
construir a qualsevol lloc i que tot estigui bé;
hi ha moltes cases que cauen de velles i es
podrien aprofitar abans de fer-ne tantes de
noves. A la Roca poble només hi ha un petit
parc, falta una escola urgentment i caldria
millorar la neteja, per part de tots: cada dia és
una aventura passejar sense trepitjar o haver
d'esquivar una caca de gos.
El qüestionari l'hem contestat el meu home, Emilio i jo.
Gràcies per donar-nos veu.
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Joan Lluís Cardona
> On vivia abans? A Benissa, a la comarca de
la Marina Alta, al País Valencià.
> Com heu decidit de venir a La Roca?
La meva companya ja feia 5 anys que era a
Catalunya, treballant de professora de
secundària, i vam decidir venir a viure junts.
Sempre l’havien destinada al Vallès Oriental, i
vam buscar un pis de lloguer per la zona.
> Què li ha sorprès agradablement? Què ha
trobat aquí que abans no tenia?
Visc a la Torreta, i la veritat és que per raons
de proximitat estic més relacionat amb
Granollers que no amb la Roca. Però en general, el que m’ha sorprès són els serveis
públics, que funcionen molt més eficaçment i
de forma més ràpida. Sobretot la sanitat, les
biblioteques, l’administració municipal, i
també el ferrocarril: hi ha moltes línies i circulen amb molta freqüència, i solen ser puntuals. També hi ha una oferta cultural i comercial molt més atractiva que on vivia abans. Les
instal·lacions esportives també son millors.
Com que ens agrada sortir a la muntanya,
agraïm molt els espais naturals del voltant i
les rutes senyalitzades. I òbviament, venint
del País Valencià, l’ús social i la consciència
per la llengua. A més, i malgrat molts tòpics,
em sembla que la societat catalana és molt
més oberta i tolerant que a la resta de l’estat.

> Entrevista / Vinguts de nou a la Roca
Aquest cop, l’espai d’entrevista del nostre butlletí està dedicat als
nous ciutadans i ciutadanes del nostre municipi. Hem triat a l’atzar
sis persones que s’hi han empadronat al llarg del 2003. Per facilitar
les coses, les preguntes eren iguals per a tothom. Alguns ens van
contestar per escrit i altres verbalment, segons els anava més bé. Més
d’un ha volgut compartir amb la seva parella la redacció i també la
foto. A totes i tots volem agraïr la disponibilitat i amabilitat.

> Què hauria de millorar? Què troba a faltar?
Sobretot el problema de l’habitatge. Cal una
veritable política de promoció pública, perquè
els preus són inassolibles per la gent jove.
Trobo a faltar més oferta lúdica els caps de setmana; hi ha pocs pubs i discoteques i tanquen
més aviat que on vivia abans. Les instal·lacions
esportives de la Roca són noves i ben equipades, però estan completament saturades. I
com que vinc d’una terra festera, la veritat és
que trobo a faltar més festes: m’ha sorprès que
les festes locals siguin tan curtes. Ah!, i em fa
gràcia la cara que posa la gent quan parlo amb
accent valencià, i que em contestin en castellà
pensant que sóc castellanoparlant: Xè, que jo
també parle català!

> Què ha trobat aquí que abans no tenia?
Menys de xivarri: a Granollers, al “costat” de
l'autovia, es nota sempre el soroll dels cotxes;
aquí hi ha més tranquil·litat, tot i que hi ha
molts més cotxes i trànsit que quan hi vivia de
petit.

> Què hauria de millorar? Què troba a faltar?
Trobo a faltar activitats i espais per a la gent
jove. Ja es fan activitats, com les classes de
ioga, però no és suficient… fa falta un Casal de
Joves, ens trobem que, per fer segons quina
activitat, hem de marxar de la Roca.
Sandra és la parella de Miquel Angel Aguilera

> Què hauria de millorar? Què troba a faltar?
El parc que es troba al costat del Peix d'Or
penso que està "descuidat", ple de plantes
seques, matolls... També tot el tema del nou
polígon que s'està construint: sobre aquesta
qüestió no ens tenen molt informats i, pel que
es veu, s'està començant a construir...

Carles Llaberia

Sandra Berrocal
José A. Puertas

> On vivia abans? En Carles vivia a Barcelona i
la Cristina vivia a El Masnou.
> Com heu decidit de venir a viure a la Roca?
Els preus assolits per les viviendes els darrers
anys ens han obligat a buscar pis fora de l'àrea
d'origen, trobant en la Roca uns preus més
raonables per a la nostra butxaca.
> On vivia abans? A Granollers, a Tres Torres.
> Com heu decidit de venir a viure a la Roca?
Perquè teníem aquí un pis, jo havia viscut a la
Torreta durant els meus 15 anys, amb la família, i quan vaig decidir casar-me vam pensar en
aquest pis i vaig tornar.
> Què li ha sorprès agradablement?
El camp de futbol, tal i com està ara amb la
gespa artificial, la parada d'autobús (recordo
que havies de "baixar" a Granollers caminant
un tros...) i l'ambulatori; en definitiva els serveis de primera necessitat que s'han creat.

> On vivia abans? Aquí a la Roca, encara que
vaig néixer a Mollet. I el meu marit és de
Montornès del Vallès.

> Què li ha sorprès agradablament?
Veure els Reis d'Orient arribar a cavall al poble.

> Com heu decidit de venir a la Roca?
De fet ens hem quedat a la Roca perquè ens
agrada, per la seva tranquil·litat.

> Què ha trobat aquí que abans no tenia?
Més contacte amb la natura i molta
tranquil·litat.

> Què li ha sorprès agradablement? Què ha
trobat aquí que abans no tenia?
Que cada cop hi ve a viure més gent jove, amb
nens petits. També el fet que estan posant
serveis nous que feien falta, com les
instal·lacions de la piscina, la biblioteca…

> Què hauria de millorar? Què troba a faltar?
S'hauria de millorar l'entorn fluvial, que es
troba força degradat, i també les voreres d'alguns carrers. Trobem a faltar serveis que
abans teníem, per exemple: metges especialistes, cinemes, mercats... //
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> Tres en u

>>> Hivern amb festa i esport
La festa major d’hivern de Sta. Agnès i la festa de St. Antoni Abat a la
Roca-centre han estat els moments àlgids de les setmanes anteriors
al carnaval. I a la Torreta, se celebra el nou camp de futbol.
sidit per l'Alcalde, Salvador Illa, el regidor d’Esports,
Jaume Domènech, el coordinador de l’Àrea
d’Esports de la Diputació de Barcelona, Antoni
Tobeña, i el president de la Federació Catalana de
Futbol, Jaume Roura, va tenir lloc la presentació de
tots els equips del CF La Torreta i una exhibició de
twirling, a càrrec del Club Twirling La Torreta.
Les obres del nou complex van començar a principis
del passat mes de juliol, poc després que el ple de la
corporació aprovés definitivament el projecte, que
compta amb un pressupost total de prop de
900.000 euros. Des que van començar les obres, els
diferents equips del CF La Torreta han estat entrenant i disputant partits oficials als camps de Santa
Agnès i la Roca-Centre. A partir del proper diumenge, l’activitat del club tornarà a la normalitat.

Festa major a Sta. Agnès de Malanyanes
Un concert, organitzat pel Casal de Joves, va encetar el passat divendres 23 de gener, a les 11 de la nit,
la Festa Major d’hivern al Centre Cívic de Sta.
Agnès. Les tres actuacions van tenir bona acollida
entre el públic jove. El grup Zeas, amb la seva rumba
festera, va obrir l’actuació . Els va seguir el grup de
música Evil Minded, d’estil ska-hard core i van tancar la nit el nois del grup The Mazes, en el món
musical de Deep-metal. A continuació els Dj’s Mimu
i Xiulet van continuar engrescant la festa fins ben
entrada la matinada.
Dissabte 24, a les 23h, es va fer el tradicional Ball de
Festa Major, amb una participació animada, com
sempre. El diumenge 25 a les 12h es va celebrar la
Missa Solemne, amb l’actuació del Cor de la Bona
Voluntat; la festa va continuar amb el dinar de Festa
Major, al Centre Cívic, amb la participació d’unes
145 persones. Per acabar, l’acordionista Pere Romaní
va alegrar la sobretaula amb la seva música.

El camp de futbol de la Torreta estrena
gespa artificial
El passat diumenge 8 de febrer es va inaugurar el
nou complex esportiu de la Torreta, format pel
camp de futbol-11, amb superfície de gespa artificial,
i una pista poliesportiva per praticar bàsquet (dues
pistes), voleibol, tenis i futbol-7. Durant l’acte, pre-

Festa de St. Antoni Abat 2004
El passat dia 15 de febrer a la Roca vàrem celebrar la
festa de St. Antoni Abat, organitzada per l’associació Amics dels Arriers de la Roca del Vallès. La diada
va ser novament un èxit, amb la participació de 28
carruatges i 65 cavalls vinguts de diferents pobles
de la comarca: Cerdanyola, les Franqueses,
l’Ametlla, la Garriga, Canovelles... Vam començar el
dia amb un bon esmorzar a la plaça St Jordi i en acabar els participants van fer la concentració a la
Riera, configurant una estampa molt especial, amb
el paisatge d’hivern de les rodalies de la riera acompanyat de carros, carretes, cavalls i els seus genets.
La comitiva es va dirigir cap a la plaça de l’esglèsia,
on van rebre la tradicional benedicció de part del
Rector, Mossèn Joan d’Arquer, acompanyat per la
gent de la Comissió de Festes que van presentar
cada participant com és de merèixer. Després es va
iniciar la cercavila pels carrers del poble, plens de
gom a gom: la presència d’aquests carros amb els
animals tirant d’ells evocava èpoques no tant llunyanes, on el “trote” dels animals era un tarannà
habitual, que marcava l’anar i venir de les persones;
els més vells comentaven com anaven de carregats
els carros i de quina manera s’enganxaven els animals, mentre que els més joves miraven estorats
aquells carruatges que, en altre temps, havien estat
la principal eina de treball i de transport.
Arribat el final del recorregut, es varen repartir uns
obsequis per a tots els participants. La diada va acabar cap a les dues del migdia amb gran satisfacció
per tothom, tot esperant retrobar-nos l’any vinent.

El camp de futbol de la Torreta està ubicat en
terrenys municipals, entre els carrers Girona,
Granada i València. S’ha encarregat d’executar l’obra la unió temporal d’empreses AMSA-PoligrasUTE La Torreta. El projecte de remodelació de la instal·lació va estar encarregat a l’arquitecte Joan Mas
i Urgell, i s’ha treballat conjuntament amb els serveis tècnics de l’Ajuntament de la Roca.
Amb la creació de la pista poliesportiva s’obre un
ampli ventall de possibilitats d’ús per a tota la ciutadania, ja que particulars i col·lectius poden llogar
les instal·lacions per practicar les seves activitats
esportives.
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> La lupa

> El servei d’atenció ciutadana
Els tràmits i gestions que interessin els habitants de la roca es poden cursar
d’una manera fàcil i ràpida a través del servei d’atenció ciutadana de
l’ajuntament, i en part també a través de la web.

Hem volgut seguir amb lupa què passa
quan un nou resident arriba al nostre
municipi: quin recorregut i tràmits
podrà gestionar a través del servei d’atenció ciutadana i, en definitiva, com el
nostre ajuntament, a través d’aquest
servei, orienta i gestiona les diverses
qüestions que ens cal resoldre com a
veïns del municipi.
Tot just entrats a l’Ajuntament, al taulell
de recepció ens trobarem la Marta, la
Teresa o la Isabel, les tres persones que
treballen al Servei d’atenció ciutadana.
La seva tasca diària consisteix en atendre, rebre, orientar les sol·licituds d’informació i de gestió de tràmits, i canalitzar-les a les diferents àrees de l’ajuntament.
Per empadronar-nos al municipi, o si
hem de modificar les dades del padró,
caldrà cursar la sol·licitud des d’aquest
servei. Quan un nou veï s’empadrona al
municipi, al cap d’uns dies rep una carta
de salutació, amb un planell de la localitat i informació cultural actualitzada.

Aquesta és la manera de donar la benvinguda als nous habitants. En els
darrers anys les sol·licituds de gestions
d’empadronament són les que generen
més volum de feina, perquè han augmentat molt.
També ens dirigirem al servei d’atenció
ciutadana si ens cal notificar un canvi
de domicili per al permís de circulació o
del carnet de conduir, sol·licitar llicències d’activitats, d’obres majors o
menors, per tinença o conducció d’ani-

mals potencialment perillosos i d’ocupació d’edificis i d’instal·lacions. Des
d’aquí també ens podrem inscriure al
cursos i tallers organitzats des de
l’Ajuntament, sol·licitar beques i cursar
les sol·licituds del programa de noces
d’or o els ajuts a famílies amb infants
menors de tres anys. Les parelles que
vulguin constituir-se en parelles de fet
poden trobar informació al respecte,
així com aquells que vulguin celebrar un
matrimoni civil.
Totes les sol·licituds i peticions que els
usuaris cursen diàriament al servei d’atenció ciutadana es distribueixen a
cada una de les àrees corresponents
per tal de resoldre-les el més aviat possible. Els veïns de la Torreta i Sta.
Agnès poden accedir a aquest servei en
el seu propi nucli: a la Torreta es poden
dirigir a Can Tàpies, i a Santa Agnès a El
Molí. Per a més informació, no deixeu
de consultar la pàgina web del municipi: www.laroca.org també està al vostre servei! //
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> Altaveu

> La ruta prehistòrica
La Diputació de Barcelona edita un
nou plegable turístic que promou la
ruta prehistòrica de céllecs
Fa més de 5.000 anys, el turó de Céllecs
estava habitat per comunitats prehistòriques. De les seves construccions funeràries,
i de les figures i signes que deixaren gravats
damunt la roca granítica de la serralada,
algunes han perdurat. El sender prehistòric
de Céllecs (PR-C36) en segueix una bona
part.
La Diputació de Barcelona, dins el programa
Turisme Total, i l’Ajuntament de la Roca del
Vallès, amb l’objectiu de protegir aquest
patrimoni i potènciar les visites a aquest
recorregut prehistòric, han editat un fulletó
que descriu amb claredat el sender, els seus
punts d’interés i els monuments que hi
podem visitar.
La ruta prehistòrica de Céllecs transcorre
per la serra de Marina i gaudeix de paisatges
de gran bellesa natural en el camí que travessa la Serralada litoral i comunica el Vallès
amb el Maresme. Des dels punts més elevats
es poden contemplar magnífiques vistes de
la plana interior i de la costa. L’inici del sender és línial i va de la Porxada de Granollers
al Mogent. La resta és un sender circular que
puja a la carena i retorna passant per la Roca
del Vallès.
Les seves característiques tècniques són una
llargada de 28km linials i 17 km circulars; el
desnivell és d’un fort pendent en el tram de

Céllecs; la durada és de 8 hores a peu i mitja
jornada en bicicleta; la dificultat és alta. Es
tracta d’una ruta molt adequada per fer a
l’entretemps o a l’hivern, evitant les calors
de l’estiu. Bona part del recorregut és entre
boscos, i cal tenir en compte que no hi ha
fonts. Els dos dólmens de Can Gol, la Roca
foradada, la Roca del moldre, la Pedra de les
Orenetes, la Pedra de les Creus, el Plat del
Rei, la Cabana del Moro i el dólmen de can
Planas són els monuments megalítics que
integren aquest conjunt de gran interès, on
també podem trobar restes d’un poblat ibèric, al turó de Céllecs, i l’església romànica
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de Sant Bartomeu de Cabanyes, ja en terres
del Maresme.
El consistori de la Roca té reservada per al
2004 una partida pressupostària destinada a
la redacció d’un catàleg del patrimoni històric, arqueològic, arquitectònic i artístic de la
Roca, així com d’un pla especial per a la seva
protecció i promoció. A mitjà termini, quan
s’aprovi el projecte urbanístic dels MaiolsCan Planas, l’adquisició al patrimoni municipal de la masia de can Planas i dels territoris
adjacents, que inclouen dos jaciments (la
Pedra Foradada i el dólmen de can Planas),
obrirà noves possibilitats per a la promoció
d’aquesta ruta. Aquest nou equipament
podria esdevenir un centre d’interpretació
alhora de l’entorn natural (Parc de la
Serralada litoral) i del patrimoni local; en
aquest sentit, el recorregut de la ruta es
podria fer a la inversa, amb el centre d’interpretació com a punt de partida de la ruta,
que es dirigeix primer cap al poblat ibèric
per acabar al jaciment de can Gol I, a la urbanització de la Pineda.
Tant si és en un sentit com en l’altre, la ruta
prehistòrica de Céllecs és una part significativa del nostre patrimoni, que ens convé
molt conéixer, respectar, protegir i potenciar, amb la col·laboració i en benefici de
tots. //

> Xarxa ciutadana

> Termòmetre

> 40 i més
Èxit de participació als
tallers d’hivern organitzats
per l’ajuntament

> Agenda
La Roca Centre

La participació als Tallers
d’hivern d’enguany dóna
una mesura del seu èxit:
40 persones al Taller de
Ioga de la Torreta; 41 inscrits al Taller de gimnàstica per a adults i 46 al
Taller de manualitats
per a gent gran, procedents dels tres nuclis
del municipi.
Unes xifres que confirmen l’excel·lent
acceptació d’aquestes propostes i que

Gimnàstica per a adults
Del 12 de gener al 1 d’abril al Pavelló
Esportiu
Horari: Dilluns, dimecres i dijous de
15,30 a 16,30 hores
Preu: 25 euros
Manualitats
Del 19 de gener al 31 de març al Casal
d’avis de la Roca
Horari: Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
Preu: 33 euros
Taller de puntaires
Casal d’Avis de la Roca
Horari: Divendres de 16 a 18 h

futur l’oferta
d’activitats per a
tots els públics.

Taller de Ioga
Del 19 de gener al 2 d’abril al Centre
Cívic de Can Tàpies
Horari: Grup A: Dilluns i divendres de
19 a 20,15 h
Grup B: Dilluns i divendres de 20,15 a
21,30 h
Preu: 39 euros per grup

Taller d'informàtica per a Gent
Gran
A partir del 24 de febrer al Centre
Cívic Can Tàpies
Horari: Dimarts i dijous de 17 a 19 h
Preu: gratuït
Taller de braçalets amb bambú
19 març al Casal de la Torreta
Horari: 18-20'30h
Preu: Gratuït
Concurs de Recerca a Internet
27 març al Casal de la Torreta
Horari: 18 a 20'30h
Preu: Gratuït

Santa Agnès
Taller de braçalets amb bambú
19 març al Casal de la Roca
Horari: 18-20'30 h
Preu: Gratuït
Concurs de Recerca a Internet
27 març al Casal de la Roca
Horari: 18 a 20'30 h
Preu: Gratuït

ens esperonen a
ampliar en el

Gimnàstica per a adults
Del 19 de gener al 2 d’Abril al Centre
Cívic de Can Tàpies
Horari matins: Dilluns, dimarts i
divendres d’11 a 12 h
Horari tardes: Dimarts i dimecres de
16,30 a 17,30 h
Divendres de 15,30 a 16,30 h
Preu: 25 euros

Tallers a La Torreta
Manualitats
Del 20 de gener al 1 d’Abril al Centre
Cívic de Can Tàpies
Horari: Dimarts i Dijous de 18 a 20 h
Preu: 33 euros

Taller de cuina
Del 21 de gener al 2 d’abril al Centre
Cívic de Can Tàpies
Horari: Dimecres i divendres de 18,30
a 20 h
Preu: 39 euros
Balls de saló
Centre Cívic de Can Tàpies
Horari: Dimarts i dijous de 18,30 a 20 h
Multitaller
Al Centre Cívic de Can Tàpies
Horari : Dilluns de 17 a 19 hores

Manualitats
De 21 de gener al 31 de març al Centre
Cívic de Sta. Agnès
Horari: Grup A : Dimecres de 15 a 17 h
Grup B: Dimecres de 17 a 19 h
Preu: 16,50 euros per grup
Gimnàstica per a adults
Del 12 de gener a l’1 d’abril al Centre
Cívic de Sta. Agnès
Horari: Dimarts de 15,30 a 16,30 h
Dilluns i Dijous de 16,30 a 17,30 h
Preu: 25 euros

Puntes de coixí
Al Centre Cívic de Can Tàpies
Horari: Dilluns de 16 a 18,30 hores

> L’empenta

> Nova Junta al Casal d’Avis
El passat 9 de gener es van celebrar al Casal dels Avis
de la Roca-Centre les votacions per a l’elecció de la
nova Junta. A partir dels resultats d’aquestes votacions la Junta ha quedat definida de la següent manera: Laura Casadesús Egea, Presidenta; Francisco
Manzanares Guillamon, Vicepresident; Carles
Sadurní Selva, Secretari; Rafael Garcia Saez, Tresorer;
Monserrat Clascà Planas, Vocal; Rosa Clascà Martori,
Vocal; Carmen Galindo Ruiz, Vocal; Maria Pont
Llobet, Vocal; Jacint Falguera Monteis, Vocal; Jaume
Oliveras Puig, Vocal; Gloria Mora Abezuela, Vocal.

El resultat de les votacions ha estat molt clar i la
nova Junta disposa d’un recolzament molt ampli i
d’un equip ben cohesionat. Ha passat tot just un mes
des del canvi i la nova empenta ja és evident: cortines noves, endreça de documentació, neteja general
i molta il·lusió per les activitats proposades.
Ara desitgen que l’ajuntament també els recolzi, i els
faci els nous locals tan esperats. “Necessitem modernitzar-nos, tenir un espai adeqüat per a les activitats
que volem realitzar“, ens explica la Laura Casadesús,
nova Presidenta. El Casal dels avis compta amb uns

350 socis a qui ofereixen activitats variades: jocs de
cartes, taller de pintura i estampats, labors, puntes
de coixí... Es mantindran els serveis de barberia i
podòleg, que ja funcionen un cop al mes. També
organitzen berenars i tenen excursions programades
a Amposta, Girona i al carnaval de Lloret. Temps
enrere, els dissabtes, s’hi feia ball, però els veïns es
queixaven del soroll i alguns ara van a ballar al centre
Cívic de Sta. Agnès. Potser quan hi hagi el nous
locals... Amb l’empenta d’aquesta nova etapa, què no
faran al Casal dels avis?
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> Xarxa ciutadana

> Ascensor

> La carta

És l’hora dels
contes!

Escriviu-nos!

Setmana rere setmana, dos cops al mes, la cita amb “l’hora del conte” atreu a la biblioteca un nombre creixent de
nens i nenes que hi van a gaudir de la màgia de la lectura.
La veu d’una persona que explica un conte i, amb les seves
paraules, fa córrer la imaginació dels que escolten, és un
ritual antiquíssim i alhora sempre actual. Aquesta activitat, simple i entranyable, ofereix una excel·lent excusa per
apropar-se als llibres i dóna a les famílies una ocasió per
compartir moments imaginatius entre fills i pares.

>

amunt

<< Aquests darrers mesos hem trobat a faltar les vostres cartes. Rebre missatge és una
cosa que agrada a tothom, però per a nosaltres és quelcom que té una especial
importància, i no només per omplir una secció del butlletí: a través d’aquests escrits
és com podem mantenir un contacte directe amb les persones per qui treballem:
saber què penseu, conéixer les vostres inquietuds, rebre suggeriments i,
perquè no, també algun encoratjament. A través de l’adreça
<roca@laroca.org>, els que teniu accés a internet disposeu d’un
canal directe per comunicar amb l’ajuntament; i si no, paper
i ploma no us han de faltar pas, ni les coses per explicar tampoc. Al sobre només cal escriure
“Ajuntament de la Roca, Alcaldia”. El que
teniu assegurat és que les vostres cartes seran rebudes amb expectació, llegides amb molta
atenció i contestades
en la mesura del
possible.

A tothom que ens vulgui escriure, moltes
gràcies d’avançada! >>

> Directori
>

avall

La influència de la televisió en la formació i informació
dels qui passen moltes hores a casa, especialment els
nens i la gent gran, no para de créixer. I d’altra banda la
qualitat de la programació no és ni de bon tros la desitjable. Sense comptar la proliferació imparable dels
anuncis, cal dir que la quantitat d’estímuls negatius que
ens transmet la tele ja fa temps que ha superat el nivell
d’alerta. Malauradament, deixar sols els més petits
davant de la televisió és, avui, gairebé un perill.

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
Casal del Jove de la Roca

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
93 842 48 62
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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
Piscines Municipals
93 842 44 69
Taxis
608 59 83 13
Taxis
609 70 63 51
Taxis - Servei 24 hores
629 26 12 12
Deixalleria
93 842 07 25
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