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EDITORIAL Els ajuntaments democràtics fan 25 anys
Es commemora aquest proper 19 d’abril la constitució,
ara fa 25 anys, dels primers ajuntaments democràtics
d’ençà de la recuperació per al nostre país de les lliber-
tats polítiques. El 19 d’abril farà, doncs, 25 anys que aquí
a la Roca del Vallès (que, en aquell moment, estava inte-
grada també per Vilanova), prenien possessió com a
regidors de l’Ajuntament tretze càrrecs electes que esco-
lliren com a Alcalde Francesc Mestre i Andreu. S’iniciava
així el primer dels set mandats dels ajuntaments
democràtics, en el transcurs dels quals el nostre munici-
pi, ara de tres pobles, s’ha anat transformant mica en

mica, però de forma constant. Durant aquests 25 anys el
nostre municipi ha tingut setanta dos regidors i cinc
alcaldes. A tots ells, per la seva dedicació, esforç i il·lusió,
ells vull donar, com a Alcalde de la Roca del Vallès, el
meu agraïment. També, a tots aquells ciutadans i ciuta-
danes que han contribuït des de formacions polítiques,
entitats culturals, associacions de veïns, o des de qualse-
vol altra activitat cívica, a què el nostre municipi hagi
millorat. Que aquests 25 anys de bona feina ben feta
siguin un esperó per seguir treballant molts més anys,
amb visió col·lectiva i generositat. //

la roca-centre, la torreta i sta. agnès de malanyanes
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>  A fons

El dia 3 d’abril de l’any 1979 se celebraven les
primeres eleccions municipals democràti-
ques, que posavan punt i final a una llarga
etapa de dictadura. Des d’aleshores han pas-
sat 25 anys, el primer quart de segle de nor-
malitat democràtica, després de la recupera-
ció de les llibertats. Vint-i-cinc anys de trans-
formacions enormes, de consolidació de les
institucions i de millora de la vida civil. Un
aniversari important, que volem celebrar
amb un repàs dels moments més significatius
d’aquest recorregut municipal, que ja ha vis-
cut sis mandats i el maig passat ha començat
el setè. Recordarem les figures dels alcaldes
democràtics que, amb la seva acció de
govern, han deixat petjada a la història muni-
cipal de la Roca del Vallès. Tots ells represen-
ten la cara visible d’uns equips de persones
que han dedicat anys de les seves vides per
fer avançar la vida del poble a través del dià-
leg polític i de la iniciativa de govern.

L’alcalde dels inicis democràtics va ser en
Francesc Mestre. També era mestre de profes-
sió (treballava a l’escola Sant Jordi de la Roca)
i tenia un esperit inquiet: va començar a
implicar-se en la vida política de la Roca com
a membre de l’associació de veïns, quan, ja
abans de la transició, es lluitava per demanar
millores per al poble. La candidatura d’inde-
pendents que ell va encapçalar tenia com a
objectiu treure un regidor per seguir d’aprop
l’activitat del consistori. Amb sorpresa de tot-
hom van aconseguir cinc regidors i Francesc
Mestre es va trobar assegut a l’alcaldia.

En aquells moments estava gairebé tot per
fer, amb un pressupost mínim, pocs treballa-
dors en nòmina i condicions personals no
gaire favorables: eren anys en què no hi havia
la possibilitat de demanar excedència, així
que Mestre va haver de compaginar la tasca
d’alcalde amb la seva professió de mestre i la
seva condició de pare de família. Calia fer
front a la necessitat d’infraestructures bàsi-
ques, com ara un nou dipòsit d’aigua potable
o l’asfaltat dels carrers, que per l’ocasió van
tenir noves plaques viàries, amb la traducció
dels noms al català. Durant el seu mandat
també es va posar en marxa l’expedient per al
procés de segregació de Vilanova, que abans

de la guerra ja havia estat municipi indepen-
dent. El següent equip de govern es va trobar
aquest procés en marxa damunt la taula.
Tampoc no van faltar els temes espinosos, i
especialment el projecte de construcció
d’una presó al municipi de la Roca, inicial-
ment prevista a Can Ribes. La mobilització
popular va ser important i va arribar fins al
consistori, amb la creació d’una coordinadora
anti-presó. Aquest procés va acabar generant
una fractura política quan la plataforma es va
enfrontar a l’ajuntament, en una situació difí-
cil que no va tenir el desenllaç fins a la
següent legislatura.

Però el nom de Francesc Mestre va lligat,
sobretot, a l’edifici de Can Sol, la seu actual
de l’Ajuntament, del qual ell mateix va nego-
ciar l’adquisició i posterior rehabilitació. Com
ell mateix explica, «l’acte de compra-venda el
va escriure a mà en un paperet l’antic propie-
tari, el Sr. Jaume Ballesta, amb qui erem
amics; en aquest document es comprometia
a vendre l’edifici amb un preu fixat per fer-ne
el nou Ajuntament». L’home, però, va morir al
cap d’una setmana, i es va haver de recórrer
al notari per verificar el document, resoldre
les discussions amb els hereus i dur a terme
la compra del nou edifici, gràcies a una sub-
venció de la Diputació. La finca estava en
males condicions i els arquitectes Bosch,
Cuspinera i Botey van realitzar el projecte de
rehabilitació. «A l’Ajuntament no hi havia
diners», comenta en Francesc Mestre, «però

el Departament d’Arquitectura i Habitatge es
va interessar pel projecte; les reformes puja-
ven uns 32 milions de pessetes i ells van pro-
posar finançar-ne el 75%». D’aquesta manera,
l’11 de setembre del 1982 es va poder inaugu-
rar el nou Ajuntament.

Joan Pujol esdevingué alcalde a les eleccions
de 1983. Els anys anteriors havia estat el pre-
sident de la coordinadora anti-presó i el PSC
li proposà de ser candidat al govern munici-
pal. Exercí al llarg de tres legislatures, des de
1983 al 1995, les primeres dues com a cap de
llista del PSC i la darrera en la candidatura de
CiU. Va ser durant el seu mandat que es cons-
truí la presó, en una nova ubicació allunyada
del centre, a la finca de Quatre Camins. 

Del seu període com a alcalde cal destacar
una tasca ingent en la urbanització dels
carrers del municipi, així com la construcció
de diversos equipaments socioculturals, com
ara el Casal d’Avis, el Casal dels Joves (a la
Roca-Centre i a la Torreta) i l’Escola Municipal
de Música. Al llarg d’aquesta etapa també es
va cobrir i renovar el pavelló esportiu, es va
posar en marxa l’Arxiu Històric Municipal, el
servei d’Assistència Social i l’Escola d’Adults.
L’Ajuntament va passar en aquests anys d’11 a
80 treballadors i d’un pressupost anual de 50
a 1.000 milions de pessetes.

Sobretot, el nom de Joan Pujol queda lligat al
primer Pla General d’Ordenació Urbana de la

> 25 anys d’ajuntaments democràtics
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Ja s’han completat sis legislatures, i s’ha començat la setena, des
del retorn a la vida democràtica, després de quaranta anys de
dictadura. recordem aquests vint-i-cinc anys de política municipal a
la roca del vallès a través de les figures dels seus alcaldes.

Francesc Mestre i Andreu

Joan Pujol i Alabau
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> Regidors i regidores democràticament elegits (1979-2003)*

Roca, aleshores una prioritat absoluta per a
un poble amb importants perspectives de
creixement, l’estudi del qual es va posar en
marxa durant els primers anys del seu man-
dat, per ser aprovat durant la seva darrera
legislatura com a alcalde.

Després de vint anys de dedicació a la políti-
ca, amb el sacrifici personal i familiar que
això ha comportat, avui Joan Pujol està ple-
nament dedicat al seu negoci familiar (un
conegut restaurant de la Roca) i retirat de la
política activa: «cadascú viu el seu moment
de treballar pel municipi, i el meu ja ha pas-
sat». Joan Pujol destaca l’important creixe-
ment de la vida democràtica viscuda durant
els seus mandats: «es podia parlar i discutir
amb normalitat, l’oposició era generalment
assenyada i s’obrien els temes polèmics
sense incidents». La democràcia ha estat
important per la gent i pel poble i ha evolu-
cionat de forma positiva al llarg dels anys i
fins a l’actualitat. El gran repte de futur és, al
seu entendre, el problema de la construcció i
de l’habitatge. Des de la seva experiència
afirma: «moltes vegades, situacions que a
priori no semblen bones per al poble, a la llar-
ga acaben sent-ho».

Les eleccions de l’any 1995 va guanyar-les
Romà Planas, com a cap de llista del PSC.
Pertanyia a una família amb tradició política
que va exiliar-se a França al final de la guerra.
Fou una figura emblemàtica durant el perío-

de de transició a la democràcia: va col·laborar
amb el president Tarradellas i amb el
Moviment Socialista de Catalunya. Fou secre-
tari de Presidència de la Generalitat i direc-
tor general d’Administració Pública, i també
diputat del PSC al Parlament de Catalunya
del 1984 al 1988. A les eleccions municipals
del 1995 fou escollit alcalde amb el suport
d’IC i del Grup d’Independents de la Roca
(GIR).  Malauradament, va ser alcalde només
tres mesos, ja que la mort se’l va endur men-
tre treballava al seu despatx. La seva desapa-
rició sobtada va produir una gran commoció.

Salvador Illa va haver de prendre el seu lloc i
assumir, d’un dia per l’altre, la responsabilitat
de l’alcaldia. Llicenciat en Filosofia i màster
en direcció d’empreses, Salvador Illa havia
estat regidor de Cultura l’any 1987 i va poten-
ciar en aquest període la creació del Patronat
Municipal de Cultura; però sense dubte el
nou càrrec el va agafar per sorpresa.
Sobreposar-se a la sacsejada personal i políti-
ca que va suposar la pèrdua de Romà Planas,
va ser el seu primer repte com a alcalde.

Al llarg de les dues darreres legislatures,
Salvador Illa i el seu equip de govern van
donar un nou impuls a la modernització del
municipi: amb la creació i consolidació de
nous equipaments (dos centres mèdics, urba-
nització de carrers, els tres camps de fútbol,
la biblioteca, la piscina…); amb una millora
dels criteris de gestió (aposta per les tecno-

logies de la informació i comunicació – TIC,
creació de canals de comunicació –web i but-
lletí municipal, professionalització dels ser-
veis), i amb l’impuls de serveis de proximitat
(les dues oficines d’atenció al ciutadà, a la
Torreta i a Sta. Agnès). «Signifiquen l’apropa-
ment de l’administració al ciutadà. Com
també el transport urbà, que s’ha posat en
funcionament i està donant molt bon servei»,
explica l’alcalde. Són mesures potser menys
vistoses però de les quals se sent particular-
ment content.

Un altre compromís destacat del seu govern
ha estat el d’ordenar i reconduir els proces-
sos de creixement urbanístic, amb apostes
fortes (com el centre comercial “La Roca
Village”), preses de posició complexes (l’im-
puls de la proposta, concertada amb el
Consell Comarcal, d’un traçat alternatiu per
al TAV), i decisions compromeses (reconver-
sió de les promocions immobiliàries dels
Maiols i Mas Planas en una proposta urbanís-
tica integradora). En aquests processos, el
consistori ha comptat sempre amb l’assesso-
rament d’experts i  ha fet un esforç important
per explicar el punt de vista del govern i el
perquè de les seves decisions. 

El moment més difícil de la seva trajèctoria
com a alcalde va ser la moció de censura que
CiU i Independents de la Torreta van dur a
terme el mes de febrer de 1999, poc abans de
les eleccions, i que durant uns mesos va

1979-1983

Francesc Mestre Andreu
Josep Ginestí Riera
Josep Many Panadés
Pedro Moreno Gallardo
Salvador Valeri Ferret
Narcís Geladó Juanola
Ernesto González Fernández
Pere Fortuny Carbonell
Salvador Domínguez Rodríguez
Pere Ribas Bassas
Andreu Galbany Messeguer
Domingo Fernández Velasco
Oleguer Escalé Matamala
Jordi Nebot Comas
Jordi Mª Giralt Socias
Ramona Requena Sánchez
José Ayllón Barranco
Antonio García Oliver
Domingo Puigpey Blanch
Carme Tomé Pelegrí

1983-1987

Joan Pujol Alabau
Carme Tomé Pelegrí
Josep Estapé Vila
Pedro José Galindo Mirasol
Jaume Borrell Martí
Joan Rovira Tirado
Cebrià Pont Ametller
Juan Pérez Solanells
Domingo Fernández Velasco
Jordi Nebot Comas
Josep Girbau Fàbregas
Joaquim Esteban Martínez
Joan Samon Estrada
Jordi Cortés Blasco
Federico Ramos Martínez

1987-1991

Joan Pujol Alabau
Josep Estapé Vila
Pedro José Galindo Mirasol
Jordi Cortés Blasco
Josep Bartrés Falguera
Salvador Illa Roca
Juan Guarinos Vilagrasa
Josep Girbau Fàbregas
Francina Bagés Bellet
José Cachinero Triviño
Pere Amat Cañas
José María Navascués Azagra
Miguel Martínez Brao
Julio Sánchez Gómez
Francisco M. Galán Gordillo
Ferran García Bellavista

1991-1995

Joan Pujol Alabau
Josep Estapé Vila
Pere Amat Cañas
Pere Galindo Mirasol
Josep Bartrés Falguera
Josep Girbau Fàbregas
Josep Ametller Maymó
Carme Tomé Pelegrí
Salvador Illa Roca
Romà Planas Miró
José Nieto Checa
Josep Serra Saló
Josep Mª Navascués Azagra
Cándido Martínez Carayol
Pedro Ant. Gallardo Candela
Josep Pont Vila
Maria Patau Sánchez

1995-1999

Romà Planas Miró
Salvador Illa Roca
Josep Estapé Vila
Francesc García Lorenzana
Joan Pont Colomé
Francesc Mestre Andreu
Josep Donnay Richarte
Josep Mª Navascués Azagra
Joan Pujol Alabau
Pere Galindo Mirasol
José Nieto Checa
Josep Castaño Domene
Serafina García Mateos
Jacint Falguera Monteys
Vicenç Conill Pagès
Jaume Domènech González

1999-2003

Salvador Illa Roca
Jacint Falguera Monteis
Jordi de la Torre Díaz
Joan Pont Colomé
Josep Donnay Richarte
Jaume Domènech González
Miquel Estapé Valls
Pepita Maltas Puigpey
José Nieto Checa
José Castaño Domene
Serafina García Mateos
Rafael Ros Penedo
Manuel Álvarez Herrera

> Set legislatures
i cinc alcaldes

>  A fons / 25 anys d’ajuntaments democràtics

Romà Planas i Miró

Salvador Illa i Roca

* Els regidors i l’alcalde en actiu, elegits per a la setena legislatura (2003-2007), van ser presentats al butlletí núm. 16, del setembre de 2003

>>> segueix a la pàgina 4
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>  Grups municipals

PSC-GIR
> Els ciutadans de la
Roca estem d’aniversari

ICV
> 25 años de ayuntamientos
democráticos

L’opinió dels grups polítics >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Des del PSC-GIR de la Roca del Vallès hem
volgut dedicar l’escrit d’aquest butlletí al
tema principal que l’ocupa: la commemora-
ció dels 25 anys d’ajuntaments democràtics.
Aquest és un aniversari molt important per
tota la ciutadania. El 19 d’abril del 1979 es
van constituir els primers ajuntaments
democràtics, després de quaranta anys de
dictadura franquista. Els primers passos d’a-
quells ajuntaments van estar marcats per la
inexperiència, però sobretot per una gran
voluntat, de tots plegats, per construir
sobre els pilars la democràcia l’administra-
ció local, la més propera al ciutadà. 

El PSC és un partit marcadament municipa-
lista, probablement perquè són justament
els ajuntaments els espais més aptes i
agraïts per fer política. La nostra agrupació
local ha tingut presència ininterrompuda al
consistori des del 1979. Modestament,
creiem que la nostra aportació, com la de
tots els partits polítics que han tingut repre-
sentació al consistori, ha estat important.
Hem aconseguit, tots plegats,  modernitzar
l’administració; augmentar els serveis desti-
nats a la ciutadania, així com la seva quali-
tat; crear equipaments esportius, culturals,
etc., necessaris per enfortir el nostre teixit
associatiu... S’ha fet molt bona feina i enca-
ra ens queda molta per fer. I des del PSC
volem seguir treballant perquè el nostre
municipi segueixi mirant al futur amb
il·lusió. Felicitats a tots i totes!

El 3 de abril de 1979 se celebraron las pri-
meras elecciones municipales democráti-
cas después de 40 años de dictadura; en
nuestro municipio supusieron el triunfo
de la ilusión, representada por un grupo
político independiente, con militantes y
simpatizantes de partidos de izquierdas,
encabezado por Francesc Mestre i
Andreu, que tuvo el honor de ser el
Alcalde de la restauración de las institu-
ciones y prácticas democráticas en nues-
tro municipio, y por ello estará en la gran
historia, también en la pequeña, de nues-
tro municipio.

Desde ICV recordamos de aquella lista
algunos militantes del PSUC y entre
todos ellos a nuestro añorado compañero
y amigo Pedro Moreno Gallardo, con
quien también compartimos en 1987 la
primera lista de ICV en la Roca del Vallès
encabezada por José Cachinero Triviño.

Estos 25 años han estado marcados en
nuestro municipio por varios grandes
temas: la instalación de un centro peni-
tenciario, la segregación de Vilanova, la
aprobación del plan general de urbanis-
mo, la moción de censura, etc. Temas
que, a diferencia de otros municipios, no
tenían como prioridad superar los défi-
cits de equipamientos y que realmente
han llevado, en la práctica, a un retraso

importante de nuestro municipio, com-
parativamente con los de nuestro entor-
no, en cuanto a equipamientos y servi-
cios.

Desde 1995 la Roca del Vallès, con un
gobierno PSC-GiR e ICV hasta1998 (fecha
de la moción de censura), ha dado un
salto cualitativo y cuantitativo en todos
los aspectos de la vida municipal y que ha
supuesto la transformación del munici-
pio: planes de asfaltado integral de todas
las calles del municipio, inauguración de
la biblioteca, CAP de la Roca y ambulato-
rio de la Torreta, Parc de la Font del
Cargol, etc. que definitivamente ha
homologado a nuestro pueblo con los de
su entorno.

Nos gustaría también, en esta breve rese-
ña de los 25 años, recordar a Joan Pujol i
Alabau, Romà Planas i Miró y Salvador
Illa i Roca que, junto al primer alcalde
democrático, han sido los cuatro alcaldes
de nuestro municipio en la etapa demo-
crática y que, con sus aciertos y también
con sus errores, han conseguido que el
municipio sea el que actualmente es.
Esperamos que los próximos 25 años de
vida política municipal sigan por el cami-
no de aumentar el nivel de equipamien-
tos, de servicios y de bienestar de todos
los vecinos.

donar l’alcaldia a Josep Estapé, gràcies al vot
d’un regidor trànsfuga. La resposta de la ciu-
tadania a les urnes va ser contundent i
Salvador Illa va recuperar la seva condició
d’alcalde amb majoria absoluta.

Un projecte emblemàtic impulsat sota el seu
mandat va ser la creació de l’Arxiu de la
Memòria Popular, que s’ha consolidat com a
referència per a la memorística popular a l’es-
tat espanyol. La col·laboració amb el Fòrum
Barcelona 2004 és un altre exemple del dina-
misme cultural que el seu consistori intenta
impulsar, per afirmar la personalitat del
municipi de la Roca dins del Vallès Oriental.

Quant als reptes de futur, Salvador Illa pensa
que el primer repte del municipalisme és
mantenir la confiança de la ciutadania. Illa
considera que una manera per reforçar
aquesta confiança podria ser l’elecció directa
dels alcaldes i la possibilitat d’allargar els
mandats, ja que a vegades quan s’ha consoli-
dat un equip ja s’acaba la legislatura. 

L’altre gran repte és el finançament, ja que
els ajuntaments són l’única administració
que no ha crescut en recursos econòmics i sí
ho ha fet en serveis. Però, en el cas concret
de la Roca, el repte més important és conti-
nuar a posar en pràctica el lema “tres

pobles, un municipi”, respectant la identitat
de cada nucli i alhora promovent la seva
integració.

No es podria acabar aquest resum sense unes
paraules d’agraïment i de reconeixement cap
a cada una de les persones que al llarg de sis
legislatures han dedicat el seu temps al con-
sistori, moltes vegades amb sacrifici personal
i sempre amb generositat. El que avui tenim
és el fruit de totes les decisions preses, de tot
allò que, a força de debatre, en defensa o en
oposició, s’ha dut a terme; i és aquesta, en
definitiva, l’essència i la grandesa de la
democràcia. //

>  A fons / 25 anys d’ajuntaments democràtics>>> ve de la pàgina 3
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>  Grups municipals

Desprès de 25 anys de recuperar la democràcia per a les Corporacions
Locals la situació no és per tirar coets. Què poc imaginàvem els que als
anys 70 encara vàrem poder lluitar per la recuperació de les institucions
democràtiques, de valors tan fonamentals com la llibertat d’expressió,
que les nostres il·lusions podrien quedar tan devaluades.

Des de l’any 1979 hem pogut veure com els nostres nous Ajuntaments
Democràtics han passat de la il·lusió inicial, de l’espurna i la creativitat
generada per la manca de recursos, de la implicació col·lectiva, oberta i
participativa, al control reduït per grupets instal·lats en la conxorxa i
gestió dels interessos econòmics que són el veritable poder a l’ombra.

I són els mateixos de sempre. Des del primer moment, apoltronats i
enquistats en el poder, els mateixos cacics es renoven entre ells en veri-
tables grups tancats als que és molt difícil accedir. Alguns han arribat a
exhaurir més de 20 anys a les alcaldies mentre criticaven 23 anys a la
Generalitat. De l’actual equip de govern de La Roca n’hi ha que ja en for-
maven part als anys 80, amb altres companys de viatge amb els que
desprès es barallaven vergonyosament. 

Allunyats dels ciutadans molts Ajuntaments han esdevingut veritables
“bunkers” inaccessibles. Sense canals d’informació adequats, els ciuta-
dans tenen poques possibilitats d’arribar a saber on es produeix l’alcal-
dada, el tracte de favor, la injustícia, o comprendre a qui beneficia la
requalificació interessada. Dotats de cossos doctrinals de base jurídica
el ciutadà es troba indefens front la prepotència de tècnics i advocats.
Sense mecanismes d’autodefensa (on és el defensor del ciutadà que CiU
va demanar?) els ciutadans es veuen abocats a acudir sovint a la justícia
ordinària, lenta i cara.

Mancats de finançament i amb competències gairebé exclusives en
urbanisme els Ajuntaments han vist en la gestió del territori la gran
oportunitat per obtenir recursos sense parar compte en la perillosa
espiral que significa el creixement de la població, la desintegració social
i cultural i la cada cop més gran necessitat de serveis que genera el propi
creixement (escoles, infrastructura viària, equipaments culturals i
esportius, etc.). Oblidades queden la cultura i les qüestions socials ...

Què lluny estem de països com Suïssa on l’urbanisme es consensua i s’a-
prova amb la participació de la ciutadania en referèndum. Barbaritats
com Vilalba o El Solell que ha trinxat Santa Agnès, o espases de
“Damocles” que amenacen Can Planes, o el Nucli Antic a la Roca, o Can
Granota i Valldeoriolf a La Torreta, no s’haurien d’haver produït mai.

Per això és gairebé un miracle que a l’any 1999 ciutadans lliures, sense
militància ni servitud als partits polítics, lliurepensadors, haguéssim
pogut aprofitar una escletxa per accedir a l’Ajuntament, amb el suport de
CiU. No és per casualitat que a l’any 2000 fóssim nosaltres qui féssim
retirar els darrers símbols franquistes del municipi. Els seus tentacles són
encara molt grans i administren encara molt territori, ni que sigui trans-
vestits sota els paraigües de partits que diuen ésser d’esquerres.

De l’inqualificable urbanisme vertical del franquisme hem passat a la
ocupació extensiva del territori. Els Ajuntaments democràtics tenen el
dubtós mèrit d’haver-ho trinxat tot. Els darrers 8 anys a La Roca en són
un bon exemple.

CiU
> 25 anys d’ajuntaments
democràtics, o democràcia
sota mínims

ERC
> No al terrorisme, no a
la guerra!

Volem expressar el nostre rebuig a l'atemptat que es va produir a
Madrid el passat dia 11 de marc i que va matar més de 200 perso-
nes i manifestem la nostra solidaritat vers les famílies i persones
afectades. Dit això, no podem obviar que aquest atemptat és fruit
de la política de suport a la guerra d'Iraq impulsada pel Govern del
PP, que ha propiciat que l'Estat Espanyol sigui objectiu dels grups
armats àrabs. Reiterem la necessitat de buscar altres vies per a la
solució dels conflictes, que estiguin fonamentades en el diàleg i la
tolerància, però també en la necessitat de donar solució a les pro-
blemàtiques de fons que generen la violència: desigualtats, conlic-
tes nacionals i ètnics, control dels recursos naturals, etc. Nosaltres
no volem morts, ni a Madrid, ni a Palestina, ni a l'Iraq, ni a Euskadi,
ni enlloc...   

> Protegim el patrimoni de la Roca!

Emmarcat dins un conjunt d'actes més ampli, el passat dia 27 de
febrer, amb el suport de l'agrupació local d'ERC, va tenir lloc una
xerrada-col·loqui  sota el títol "Salvem el nostre patrimoni", amb la
finalitat de conscienciar als ciutadans de la Roca de la importància
de preservar, protegir i difondre el conjunt de monuments megalí-
tics que es troben dins el nostre nubli urbà, que configuren l'ano-
menada Ruta Prehistòrica. 

La xerrada, que va comptar amb la participació d'un historiador, un
arqueòleg i un veí de la Roca, va tocar diverses problemàtiques
que dificulten que les administracions públiques assumeixin com-
promisos reals per protegir el patrimoni. També es va remarcar
que les declaracions de protecció per part de les administracions
no són suficients, sinó que cal dotar-les d'un pressupost per fer
plans de preservació, estudis i manteniment. Concretament, pel
que fa a la Ruta prehistòrica de la Roca, es va coincidir en dir que
es tracta del conjunt megalític més important de tot el parc de la
Serralada de Marina i que, per tant, donat el seu estat d'abando-
nament, calien solucions immediates i també el compromís de
l'Ajuntament de la Roca. També es va fer esment als beneficis que
la potenciació del patrimoni local podria tenir per a la Roca, des
del punt de vista cultural i inclús econòmic. Els pressupostos
municipals d'aquest any, per iniciativa d'ERC, inclouen una partida
específica per a inventariar el patrimoni local. Esperem que aques-
tes iniciatives i la conscienciació de la gent de La Roca possibilitin
un canvi de polítiques dels qui tenen la responsabilitat per fer-ho.
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>  Actes de l’Ajuntament

> Resum de plens

Sessió ordinària- dia 5 de febrer

Acord d’aprovació definitiva de l’estudi de
detall de la UA-9.

S’aprova per set vots a favor dels Grups municipals

PSC-GIR i IC-V i sis abstencions del Grup munici-

pal CiU i ERC.

Acord de ratificació de la resolució
d’Alcaldia, denegant la suspensió de la
tramitació del Pla de les Hortes.

S’aprova per set vots a favor dels Grups municipals

PSC-GIR i IC-V i sis vots en contra dels Grups

municipals CiU i ERC, ratificar l’acord adoptat per

l’Alcaldia de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,

mitjançant resolució de data 19 de desembre de

2003, i en referència al recurs de reposició presen-

tat pels regidors que integren el Grup municipal

de CiU, contra l’acord d’aprovació del conveni

d’acceptació per la propietat de la modificació

puntual del PGMOU, i l’acord inicial de la modifi-

cació puntual del PGMOU en el sector SPR-4.

Acord sobre l’augment de les retribucions
dels òrgans de govern.

S’aprova per set vots a favor dels Grups municipals

PSC-GIR i IC-V, cinc abstencions del Grup munici-

pal CiU i un en contra del Grup municipal ERC.

Acord de ratificació de la resolució d’Alcaldia
sobre modificació puntual de la valoració de
llocs de treball.

S’aprova per unanimitat aplicar un augment d’un 2

per cent en les retribucions del personal funciona-

ri i laboral de la Corporació.

Acord d’aprovació del conveni amb el
Consell Comarcal del Vallès Oriental per a la
prestació del servei de recollida d’animals
domèstics.

El Consell Comarcal del Vallès Oriental i diversos

ajuntaments de la comarca tenen interès en l’esta-

bliment d’un servei comarcal d’acollida d’animals

domèstics de companyia amb la finalitat d’assolir

el màxim nivell de protecció i benestar dels ani-

mals, afavorint una responsabilitat més elevada i

una conducta més cívica de la ciutadania en la

defensa i la preservació dels animals.

Les parts interessades donen suport a la idea de

formalitzar un conveni que tingui per objecte l’es-

tabliment del Servei públic comarcal de Centre

d’acollida d’animals domèstics de companyia. 

Es proposa aprovar la signatura del "conveni tipus

per a la delegació de competències per a la presta-

ció del servei públic comarcal Centre d’acollida

d’animals domèstics de companyia".

S’aprova per dotze vots a favor dels Grups munici-

pals PSC-GIR, CIU i IC-V i una abstenció del Grup

municipal ERC.

Acord sobre liquidació i extinció de la
Societat Municipal d’Habitatge.

S’aprova per vuit vots a favor dels Grups munici-

pals PSC-GIR, IC-V i ERC i cinc abstencions del

Grup municipal CiU ratificar la dissolució i la liqui-

dació de la Societat Municipal d’Habitatge de la

Roca del Vallès SL, constituïda mitjançant l’atorga-

ment d’escriptura pública davant de notari, en

data 11 de juny de 1998.

Acord de liquidació de l’expedient de
contribucions especials dels carrers
adjacents a Jaume Cuyàs.

Es proposa liquidar l’expedient de Contribucions

Especials per al finançament de la Urbanització del

sector de sòl urbà entre Jaume Cuyàs i el Pla

Parcial est de Santa Agnès de Malanyanes.

S’aprova per set vots a favor del Grup municipal

PSC-GIR i sis abtencions dels Grups municipals

CiU i ERC.

Acord sobre alteració de la qualificació
jurídica de finca per formalitzar cessió al
Servei Català de la Salut.

Es proposa iniciar l’expedient d’alteració de la qua-

lificació patrimonial de la finca situada a la Plaça

de l’Era, S/N, que es troba qualificada com a bé de

domini públic-servei públic, per declarar-la bé

patrimonial, a fi de formalitzar-ne la cessió a la

Generalitat de Catalunya. 

S’aprova per unanimitat.

Designació de representant suplent en el
Parc de Serralada litoral.

Es proposa nomenar com a suplent del Sr. Salvador

Illa i Roca, en la representació que ostenta

l’Ajuntament de la Roca del Vallès en el Consorci

del Parc Serralada Litoral, al Sr. Jordi Font Riu

S’aprova per unanimitat.

Moció d’ERC sobre l’increment de la partida
destinada a Cooperació i Solidaritat,
esmenada pel PSC-GIR i IC-V.

Es proposa establir que en els propers pressupos-

tos, durant aquest mandat, s’incrementi la partida

destinada a cooperació i solidaritat fins a l’1% del

total.

S’aprova la moció. 
Per tant, sàpiguen totes les ciutadanes i ciutadans que
durant aquest mandat incrementarem tots els recur-
sos destinats a Solidaritat del 0,7% dels recursos del
pressupost ordinari a l’1% del pressupost ordinari.

Moció d’ERC sobre l’estudi d’una ordenança
que reguli l’espai aeri i bastides.

Es rebutja per set vots en contra dels Grups muni-

cipals PSC-GIR i IC-V, un vot a favor del Grup

municipal ERC i cinc abstencions del Grup munici-

pal CIU.

Moció d’ERC sobre l’estudi d’una ordenança
referida al seguiment arqueològic.

Es rebutja per set vots negatius dels Grups muni-

cipals PsC-GIR, IC-V i sis a favor del Grup munici-

pal CiU i ERC.

Moció d’ERC sobre l’estudi de delimitació i
senyalització d’un circuit de salut.

Es rebutja per set vots negatius dels Grups muni-

cipals PSC-GIR i IC-V i sis vots afirmatius dels

Grups municipals CiU i ERC.
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>  Actes de l’Ajuntament / Resum de plens

Sessió ordinària- 4 de març

Acord d’aprovació del text refós de la
modificació del Pla General en l’àmbit de
Can Font de la Parera.

S’aprova per 7 vots a favor (PSC-GIR i IC-V), una

abstenció d’ERC i 5 vots en contra de CiU, el text

refós de la modificació puntual del Pla General

d’Ordenació Urbana de la Roca del Vallès en l’àm-

bit de Can Font de la Parera redactat per TALLER-

CINC. 

Acord de delegació d’ingressos de dret
públic a l’OAGTL.

Es proposa delegar en la Diputació de Barcelona

les funcions de gestió i recaptació dels tributs i

altres ingressos de dret públic. 

S’aprova per unanimitat.

Acord de modificació del Pressupost
municipal de l’exercici 2004.

S’aprova per unanimitat la modificació de crèdit

3/2003 sota la modalitat de crèdit extraordinari,

finançat amb baixa de crèdit d’altres partides.

Acord de modificació del règim de dedicació
parcial dels membres de la corporació.

S’aprova per 7 vots a favor (PSC-GIR i IC-V), 5 abs-

tencions de CiU i un vot en contra d’ERC aplicar el

règim de dedicació parcial al Sr. Daniel Martín Oller. 

Acord sobre adhesió al protocol Xarxa
Barcelona de Municipis 2004-2007.

S’aprova per unanimitat el contingut del protocol

general de la Xarxa Barcelona Municips de

Qualitat 2004-2007 a subscriure amb la Diputació

de Barcelona.

Acord sobre adhesió a l’AMTU.

L’Agrupació de municipis amb Transport urbà –

AMTU, és una associació de municipis de la sego-

na corona metropolitana quin objectiu primordial

és l’enaltiment, la defensa i la representació del

transport urbà dels municipis titulars del servei de

transport urbà de la regió metropolitana de

Barcelona i de la mobilitat en general. 

Aquesta associació està formada, en l’actualitat,

per 20 ajuntaments d’aquesta corona. L’AMTU té

com a finalitat contribuir a la millora constant dels

serveis públics de transport col·lectiu que són de

titularitat dels ens associats, per la qual cosa arti-

cularà les eines de cooperació i col·laboració entre

les administracions que en formen part, i amb

altres institucions i organismes amb àmbits com-

petencials en el transport públic. 

Enguany l’AMTU té la voluntat i l’objectiu de

demanar i negociar amb la Generalitat i el Govern

de l’Estat un contracte-programa que alleugereixi

els problemes econòmics dels Ajuntaments deri-

vats del dèficit del transport urbà.

S’aprova per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament

de la Roca del Vallès a l’AMTU.

Modificació del règim de representacions en
organismes i entitats.

Es proposa modificar la representació de

l’Ajuntament en organismes i entitats aprovada en

sessió plenària de 3 de juliol de 2004 en el següent

sentit:

• Consell Escolar del CEIP Pilar Mestres: Francesc

Arolas

• Consell Escolar CEIP La Torreta: Francesc

Arolas

• Consell Escolar d’IES La Roca: Francesc Arolas

• Consorci de la Conca del Riu Besòs: Daniel

Martín

• Xarxa de pobles i ciutats cap a la sostenibilitat:

Daniel Martín

Aprovat per 7 vots a favor (PSC-GIR i IC-V), 5 abs-

tencions de CiU i un vot en contra d’ERC . 

Nova estructura de comissions
sectorials de l’FMC

El Comité Executiu de la Federació de Municipis de
Catalunya, va acordar la constitució de 17 comissions
sectorials i va designar els presidents de cada una
d’elles. Salvador Illa ha estat nomenat president de la
comissió de medi ambient, habitatge i serveis de la
FMC. 

Resultats de les eleccions
generals a la Roca

Amb una participació del 75,82% la població de la Roca ha
reflectit a les urnes les seves inquietuts amb aquests
resultats:

PSC-GIR 1799
CiU 1396
IC 302
ERC 858
PP 765
(IdT) 0
Nuls 78
Blanc 36
Emesos 5234
Electors 6903

Canvi de cartipàs a
l’Ajuntament

Amb data del 23 de febrer el PSC-GIR i IC-V

han subscrit un acord per garantir l’estabili-

tat del govern municipal i assolir una majoria

suficient per endegar els principals projectes

del municipi. Per aquest motiu s’introduiran

alguns canvis en l’organització municipal i en

el règim de les delegacions.
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>  Des del municipi

> Notícies

Auditoria ambiental de la Roca: 
més de 200 propostes!

El procés de participació ciutadana de l’auditoria ambiental de la Roca del Vallès ha recollit

més de 200 propostes que complementen o esmenen el document de prediagnosi ambiental

presentat. Utilitzant la metodologia de treball que la Diputació de Barcelona ha posat en pràc-

tica a més de seixanta municipis, s’ha realitzat durant quatre setmanes un procés obert de dis-

cussió de les prinicipals qüestions que impacten el mediambient del municipi.

Tot i el caràcter obert de les sessions i la importància dels temes que s’han tractat, es va tro-

bar a faltar representació de plataformes, col·lectius i partits polítics que han tractat els temes

mediambientals com a bandera electoral.

A principis del mes de maig es farà una presentació pública del document definitiu de diag-

nosi i del Pla d’Acció Local que ha de definir l’estratègia i les prioritats d’actuació necessàries

perquè el municipi tendeixi a un desenvolupament sostenible.

L’auditoria ambiental ha estat encarregada per l’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb la

col.laboració de la Diputació de Barcelona i ha estat realitzada per les empreses Agro’90 i

EDAS.

>  Medi Ambient
A partir d’aquest Butlletí s’enceta un espai destacat de notícies que farà referència expressa
a temes mediambientals. Hi podrem trobar notícies, informació d’esdeveniments i també
propostes o referències que poden ser d’interès general per als ciutadans i ciutadanes.

Ajuntaments de l’FMC
traslladen a Madrid el
suport i la solidaritat dels
ciutadans catalans

Alcaldes i regidors de 14 ajuntaments adhe-
rits a la Federació de Municipis de Catalunya
es van desplaçar a Madrid per deixar
constància i traslladar el suport i la solidaritat
dels ciutadans de Catalunya amb la ciutat i la
Comunitat de Madrid  pels atemptats soferts
l’11 de març passat.

Emergència a
l’Iraq
L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha aportat

1.500 euros en concepte de cooperació al

finançament del Projecte d’emergència a

l’Iraq. La sol·licitud va ser presentada per la

Fundació Pau i Solidaritat-CCOO Vallès

Oriental, amb l’objectiu de destinar ajut a la

població iraquiana en l’àmbit d’assitència

sanitària i psicològica.
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>> Catalunya. La Consellera de Sanitat, Marina

Geli, va visitar aquest 25 de març el CAP de la

Roca per mostrar el suport de la Generalitat. "És

un model de gestió que va generar força con-

flicte al principi i que nosaltres avalem perquè

no ha deixat de ser públic" va afirmar Geli

durant la seva visita. El mateix dia la Consellera

es va reunir amb regidors de l’ajuntament i els

representants de l’empresa i dels treballadors

que gestionen l’Àrea Bàsic de Salut per fer un

seguiment de l’experiència un any després que

es va posar en funcionament.

Amb el lema "Conocerlas es vital para todos", la Dirección
General de Tráfico (DGT) está duent a terme una cam-
panya informativa dirigida als ciutadans que pretén
reduir al màxim les situacions de risc. Per això s’ha distri-
buït un fulletó que explica els canvis fonamentals que
aporta la nova normativa i on es fa especial menció sobre
l’ús d’alguns elements que s’han anat incorporant a la
nostra vida quotidiana i a la dels nostres vehicles:

• Els telèfons mòbils només es poden utilitzar amb mans
lliures

• Queden prohibides qualsevol tipus de pantalles amb
imatges (s’accepta l’ús de GPS)

• Totalment prohibit l’ús de detectors de radars

• El telepeatge només es podrà utilitzar amb el seu dis-
positiu

• Ús obligatori de l’armilla reflectant d’alta visibilitat
quan els ocupants surtin del seu vehicle i ocupin la
calçada o el voral en vies interurbanes.

També hi ha novetats que fan referència a la circulació per
als ciclistes i al transport de menors en vehicles de dues
rodes:

• Els ciclistes tenen prioritat respecte als vehicles de
motor

• Les bicicletes podran transportar un menor fins a set
anys en un seient addicional homologat.

Noves normes de trànsit

La Generalitat avala el
model de l’Àrea Bàsica
de la Roca del Vallès

El nou govern de la generalitat de Catalunya

avala la gestió de l’Àrea Bàsica de Salut de la

Roca del Vallès, no gestionada directament per

l’Institut Català de la Salut sinó per una empre-

sa de capital públic, el Consorci Hospitalari de >>

Millores al transport públic

A partir del 5 d’abril els autobusos urbans milloren el seu
servei. L’Ajuntament de Granollers i l’empresa conces-
siònaria «Transports Municipals de Granollers» han
redissenyat les línies, augmentant la freqüència de pas
dels autobusos, ampliant l’horari, creant un carril bus i
incorporant plataformes que en faciliten l’accessibilitat. 

<

Entrega a l’Ajuntament de l’antic
mecànisme del rellotge de l’Esglèsia

La Parròquia de Sant Sadurní de la Roca del Vallès lliura
a l’Ajuntament el vell mecanisme del rellotge de l’esglè-
sia. El consistori pren el compromís de custodiar-lo i de
vetllar pel seu estat de conservació. 

>
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>  Entrevista

> Agustí Corominas 

La casa de l’Agustí Corominas està al davant
de l’escola de la Torreta, a tocar del Parc de la
Devesa de la Font del Cargol. Allà ens va citar
a la una del migdia, fent forat en una agenda
atapeïda de compromisos. Però la pressa es
va quedar fora de casa i les converses van
estar en tot moment disteses i amables.  
Agustí Corominas ve del món de la pedagogia.
Des dels seus inicis ha estat membre del
moviment de renovació pedagògica de
Catalunya. Va posar en marxa l’escola profes-
sional de la Garriga i l’escola d’adults a
Granollers, un projecte pioner a la comarca.
Més tard va treballar a l’escola de Sant Esteve
de Granollers, que després esdevingué l’esco-
la Salvador Espriu, de la qual va ser el primer
director. Ara, però, es dedica a la realització
audiovisual i ha esdevingut un expert en
l’anàlisi dels mitjans de comunicació de mas-
ses i del seu impacte social. Justament a par-
tir d’aquesta duplicitat d’interessos comença
la nostra conversa.

> Vostè ha començat en el món de l’escola i
ara està immers en el món audiovisual: són
dues aficions paral·leles i independents o hi
ha un fil que les uneix?
Diria més aviat paral·leles: de fet, la passió pel
cinema em va agafar des de ben jove, quan
anava al cinema parroquial, i va continuar
amb activitats de cine fòrums. El que ha pas-
sat és que durant una època de la meva vida

m’he dedicat a l’ensenyament, fent de profes-
sor i treballant temes vinculats a l’educació.
Ara bé, estant a l’escola i donada la meva pas-
sió pel cinema, vaig introduir el tema de la
comunicació audiovisual. No només com a
part tècnica, sinó com a part expressiva, en la
seva vessant de comunicació. Així és com vaig
començar a treballar els llenguatges audiovi-
suals, una línia que ara segueixo des del món
professional, col·laborant en el pla educatiu.

> Quina relació estableix entre els mitjans de
comunicació i l’escola?
Els grans canvis educatius s’han esdevingut
quan s’han produït transformacions en el món
de la comunicació. Antigament, quan el mitjà
de comunicació social més important era la
paraula, l’escola treballava la memòria, l’o-
ratòria, les repeticions, etc. Amb l’aparició de
la impremta, el món escolar fa un tomb: tots
els coneixements es recullen en els llibres i
els aprenentatges s’organitzen al voltant
d’això. El problema del segle XX és que la
societat ha viscut canvis sobtats en diferents
aspectes: en primer lloc, amb l’extensió de l’e-
ducació per a tothom, que d’entrada suposa
un progrés social important; però, paral·lela-
ment, hi ha hagut grans canvis en els mitjans
de comunicació, i l’escola encara té dificultats
per adaptar la pròpia estratègia educativa a
aquests canvis en l’entorn comunicatiu. Crec
que es tracta d’un procés difícil i encara obert. 

> Quin és l’impacte del món digital i “virtual”
(Internet, els PC, els videojocs, etc.) en el
món dels joves i en l’escola actual?
No és el mateix treballar amb un llibre que a
través d’una pantalla d’ordinador o a través
d’un audiovisual. No és que una cosa sigui
millor o pitjor que l’altra, sinó que canvia el
tipus d’informació que el mitjà ofereix. Crec
que l’escola hauria d’anar cap a la formació
dels alumnes en el sentit d’ajudar-los a mou-
re’s dins del nou món de la informació i a fer
servir els nous suports de comunicació. Això,
naturalment, obre molts interrogants i des-
col·loca una concepció rígida de l’escola. Per
exemple, avui dia és problemàtic establir mol-
tes graduacions a nivell escolar, perquè hi ha

un gran “coneixement compartit” accessible
per Internet i per TV.

> Aquesta importància cada cop més gran de la
tecnologia ens enriqueix o ens empobreix?
Jo no estic d’acord amb les posicions apoca-
líptiques en contra de la ciència i de la tecno-
logia. Em sembla que la tecnologia és cultura,
igual que pot ser-ho un disseny industrial o un
poema. Crec que el problema està en el con-
text social en el qual apareix aquesta tecnolo-
gia. Hem primat una cultura mediàtica “con-
sumidora”, i hem donat poca importància a
l’experiència d’aprendre a “fer servir” els mit-
jans. És molt important que els nens i les
nenes, des de ben petits, aprenguin a fer ús

d’aquestes tecnologies i les facin seves, tant
en els aspectes de destresa com de contin-
guts. D’altra banda, també em sembla impor-
tant recuperar un cert sentit equilibrat de la
vida. És evident que si un nen es passa 4 o 5
hores davant d’una pantalla, li convé molt sor-
tir a l’aire lliure a jugar amb altres nens.

> Aleshores, quin és l’aprenentatge que hau-
ríem de recollir? 
Es tracta d’arribar a entendre un nou model
d’entorn; fins ara la nostra idea d’entorn era
purament física: en formava part tot allò que,
a través de l’experiència física, es pot arribar a
sentir: sortir de casa, anar al carrer, al barri...

la pedagogia a través de les imatges
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>  Entrevista / Agustí Corominas

Ara em sembla que els mitjans ofereixen un
nou concepte d’entorn, format per tots el nous
suports comunicatius. L’experiència del passat
dia 13 de març, el dia anterior a les eleccions,
va ser un exemple de com ha canviat l’entorn
comunicatiu: a través dels telèfons mòbils es
va mobilitzar en temps real una part de la ciu-
tadania. Per això crec que és molt important
que cada vegada més tinguem aquest control
sobre la tecnologia. No “dir no” a la tecnolo-
gia, sinó tenir-ne el control i saber fer-ne ús.

> Entrem en la seva faceta com a realitzador.
Què suposa per vostè l’ús del llenguatge
audiovisual?
El que més m’agrada del món audiovisual és la
complexitat del procés en el seu conjunt. Tota
filmació implica molt treball previ de prepara-
ció, d’investigació, d’estudi. El ritme de la fil-
mació s’ha d’adaptar a allò que internament
vols expressar. Després venen el muntatge i la
sonorització. Tot això em sembla d’una rique-
sa extraordinària. D’altra banda, m’atrau poder
tractar els temes amb una certa sobrietat d’ex-
pressió. Em molesten cada vegada més el mis-
satges buits, que no aporten res.

> El seu últim projecte és l’audiovisual
“Ferrer i Guardia, una vida per la llibertat”:
com ha sintonitzat amb aquest personatge?
Ferrer i Guàrdia és un personatge que m’ha
arribat molt a les entranyes: el coneixia però
no amb la profunditat amb què l’he conegut
ara, al fer aquesta pel·lícula. Va ser el cap de
turc de la setmana tràgica. Un personatge
totalment oblidat en aquest país, i en canvi
molt conegut en àmbit internacional. Això fa
reflexionar sobre el coneixement que tenim de
la història del segle XX al nostre país, on s’han
amagat, oblidat i trepitjat segons quins perso-
natges perquè no sortissin a la llum.

> Per als que no el coneixem prou, què desta-
caria de la seva figura i de la seva tasca?
Va ser un personatge clau de la pedagogia
moderna. Tot el que és l’escola activa, que fa
recerca, investiga i col·labora amb d’altres
escoles, ha nascut d’ell. Estic convençut que, si
ara visqués en Ferrer i Guàrdia, faria treballs

compartits via Internet. Per exemple, és la pri-
mera persona a la història de l’educació de
Catalunya que introdueix la coeducació. Tenia
un model d’escola oberta, que no es tanca en
ella mateixa sinó que porta els nens i les nenes
a visitar les fàbriques, per estudiar el procés
de producció però també la vida dels obrers,
les seves condicions laborals. Per Ferrer i
Guàrdia, els sabers del món han d’entrar a l’es-
cola a través d’un diàleg permanent entre el
que està passant a fora i la comunitat educati-
va, on es troben pares, obrers, nens. Tots junts
van aprenent. Un tema actualment molt viu.

> Sembla que, malgrat els anys, la seva apor-
tació no ha perdut vigència.
El que ha canviat són les circumstàncies, però
no crec que hagi caducat res, al contrari: crec
que hi ha molts aspectes al quals encara no
hem arribat, i d’altres en què hem de vigilar
per no retrocedir. Ferrer i Guàrdia aspirava a
fer un canvi social en profunditat. A part d’im-
pulsar el moviment de l’escola moderna, ell
donava suport econòmic als moviments polí-
tics més avantguardistes de la seva època. La
seva reflexió envesteix en profunditat la rela-
ció entre el coneixement i el poder. El poder
sempre vol posar límits al fet que la gent tin-
gui formació, coneixements. El que Ferrer i
Guàrdia pretenia era precisament donar les
eines perquè les classes populars es formes-
sin. Una cosa que al poder li feia molta por.

> Quins nous projectes té en preparació?
Nosaltres treballem de dues maneres: una és
per encàrrec i l’altra és per iniciativa pròpia;
proposem i gestionem projectes culturals
que a la vegada impliquen una producció
audiovisual. Mai he pogut renunciar a aquest
segon procés. Per exemple ara treballem en
un projecte que ensenya com s’acosten als
objectes els nens d’entre 8 i 10 mesos: què
suposa aquest procés en termes de movi-
ment, de percepció dels objectes, etc. L’altre
dia vam descobrir amb el muntador que tení-
em un pla de 4 minuts! Penseu que la televi-
sió ens ha acostumats a plans de 3, 2, 1
segons, o fins i tot menys. Però aquests 4
minuts són necessaris, perquè ensenyen tot
el procés que viu el nen quan s’acosta a l’ob-
jecte. Personalment, m’agraden projectes
com aquest, objectivament molt senzills,
però que tenen molta intensitat.

> Vostè va seguir de prop la creació de l’Arxiu
de la Memòria de la Roca; què pensa d’aquest
projecte?
En realitat qui ho ha fet ha estat la meva dona,
i això m’ha permés tenir-ne coneixement. Crec
que té moltes potencialitats i que ha estat un
gran encert: és molt important que la memò-
ria no es perdi. Em sembla molt bé la idea de
seguir el fil de la història personal, escrita a
través de la vida quotidiana; això té una tras-
cendència grandiosa, malgrat que sovint
reduïm la història a un seguit de grans fets, de
batalles o de personatges. El fet que un muni-
cipi com la Roca hagi impulsat aquesta inicia-
tiva em sembla molt interessant. 

> Hi ha alguna altra cosa que voldria dir
abans d’acabar l’entrevista?
Potser és un defecte professional, però a mi
m’agrada molt pensar com fa el zoom, és a dir:
apropar-me i allunyar-me. Per mirar les coses
particulars, moltes vegades és necessari veure
les generals, i per veure el general has de
poder veure els particulars. Potser per això em
sento vinculat a Barcelona i a Granollers, dues
ciutats on m’hi trobo molt bé i on hi tinc molts
amics. I per això, també, m’agrada tornar a la
Roca, on estic content de tenir casa i viure. //

Format en l’ensenyament i apassionat pel cinema, aquest veí de la
Roca ha trobat en la realització audiovisual el camí per posar a
fruit el bo i millor de les seves capacitats personals i professionals.
Resumim aquí els passatges més significatius d’una llarga conversa
plena d’idees que ens dóna més d’un tema sobre què reflexionar.
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>  Tres en u

>>> La gent pren la iniciativa

La Roca: "Roquerols amb iniciativa"

La Biblioteca Municipal celebra aquests dies el seu
primer aniversari amb un seguit d’actes i una expo-
sició que fa un resum visual del seu primer any de
vida. Amb l’arribada de la primavera, també s’ha
encetat un seguit d’actes culturals de contingut
localista amb el lema "Roquerols amb iniciativa",
que dóna ressò a iniciatives culturals de la gent de
la Roca, tant a nivell personal com d’entitats. Per  a
dur-les a terme, la Biblioteca ofereix un espai d’ex-
posició, suport i dinamització de les propostes que
arribin de la ciutadania.
En els darrers mesos, dues exposicions han inaugu-
rat aquest filó: una mostra d’Ikebana a càrrec de
Maria Lluïsa Garrido, i una de l’artista Júlio Sánchez
amb el títol de "Exposició andalú-CD". Aquesta
darrera constava d’una sèrie de gravats inspirats en
l’art i la cultura andalusí, on la geometria i concre-
tament el cercle són la base d’aquesta forma d’ex-
pressió artístico-intel·lectual. Les dues iniciatives
han tingut molt bona acollida i reconeixement.
En el mateix context es va fer la presentació del lli-
bre "Recull de contes", on dinou autors compartei-
xen l’autoria de les seves pàgines en un recull de les
obres seleccionades als certàmens literaris AMIBA,
des de l’any 1999. La presentació va anar a càrrec de
l’autor roquerol Alexis Fresnillo, amb el comentari
del conte "Vent del Nord", guanyador de la tercera
edició del concurs.  
La Biblioteca té intenció d’editar una publicació que
reculli totes aquestes manifestacions.

Els  25  anys  de  l'A.VV.  de  Santa
Agnès  de  Malanyanes

Ara  fa  25  anys  es  va  crear  l’Associació  de  Veïns
de  Santa  Agnès  de  Malanyanes, que  va  néixer
amb  l’ànim  de  defensar  i  millorar  les  condicions
de vida  dels  veïns  de  Sta Agnès. Des de l’associació,
es fa un balanç positiu del seu recorregut i es consi-
dera que s’ha incidit de manera significativa a l’hora
de conseguir millores pel poble. És l’associació de
Santa Agnès amb el major nombre de membres i des-
taquen del seu procés la importància de cada una de
les persones que en formen part. Per això animen a
tots els membres i als nouvinguts a participar activa-
ment i a continuar treballant per la millora del poble.

La Torreta: el Club del Conte

Al Centre Cívic de Can Tàpies, cada dissabte al matí,
es realitza aquesta activitat adreçada a nens i nenes
de 4 a 8 anys, perquè gaudeixin de la fantasia dels
contes, s’apropin a la lectura i d’una manera lúdica
prenguin contacte amb el món de la cultura. El cen-
tre d’interès del Club del Conte està relacionat amb
els contes tradicionals de diferents països i conti-
nents  i les seves vivències. L’activitat es du a terme
en dues parts: a la primera s’explica un conte i a la
segona es realitza una activitat relacionada, que pot
ser un treball manual, dansa etc. 
El dissabte 15 de maig a la Roca Centre, dins la
Setmana Solidària, podreu assistir a: "No et colis…
Nens i nenes del carrer", una activitat gratuïta a
càrrec dels “Pallassos sense fronteres” que explica
la marginalitat i l’explotació que pateixen molts
nens i nenes del carrer als països pobres. 

A tots tres nuclis del municipi l’activitat cultural rep el seu
dinamisme gràcies a la participació de la ciutadania.
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>  La lupa

> El servei de neteja viària 

Assegurar a diari la neteja viària d’un municipi
extens i divers com el de la Roca del Vallès no és
tasca simple. Fins l’any 2000, l’Ajuntament va ges-
tionar aquest servei amb personal propi, però l’im-
portant creixement urbanístic dels darrers anys va
obligar a externalitzar-lo. Basta fixar-se en el llis-
tat dels carrers de nova urbanització que s’han
afegit recentment a les zones d’incidència del ser-
vei: Zona Polígon Industrial (c/ dels Roquerols, c/
Prat de la Riba, c/ Sant Sadurní, c/ Mogent, c/
Indústria) i Zona de Reixach (c/ Reixach: 400 m; c/
Antonio Machado: 400 m; c/ J.Carner: 40 m; c/
Velàzquez, c/ J.M.de Segarra, c/ J.Miró, c/
J.Maragall: 400 m). I al terme Municipal de Sta.
Agnès de Malanyanes: adjacents al c/ Jaume
Cuyàs: (c/ Mn. Josep Mariné: 80 m; c/ Quico
Sabaté: 100 m; c/ Mn. Josep Galofré: 150 m; c/
Canonge Mariano Vilaseca: 170 m; c/ Joan de
Serrallonga, 180 m; Passeig del Torrent: 520 m).
Cal destacar també que aquesta ampliació del ser-
vei inclou la feina de neteja i manteniment de la
urbanització de Sant Carles.
El Departament Tècnic de Serveis Municipals va
estudiar a fons les necessitats de neteja viària del
municipi i les tasques necessàries per dur-la a
terme, que inclouen feines tan variades com el
buidat de papereres, la retirada de cartells i pinta-
des, la neteja de la via pública, la neteja dels dos
mercats municipals, la retirada de terres proce-
dents de les zones no urbanitzades o de les par-
cel·les en construcció, etc. També es realitzen
altres tasques a petició dels Serveis Tècnics, com
espargir sal en cas de nevades o gelades (o en pre-
visió d'aquestes); el desbrossament, la retirada i el

tractament de les males herbes en les zones urba-
nitzades; la neteja, el manteniment i el desembus-
sament de la xarxa de clavegueram públic, així
com unes intervencions prèvies i posteriors a les
festes i els actes populars, etc.
L’empresa adjudicatària del servei és Urbaser, s.a.,
del grup Dragados, amb una consolidada expe-
riència professional en aquest sector, ja que
també du a terme la Neteja Viària i la Recollida de
R.S.O en altres municipis, com Granollers, Parets
del Vallès, Vilassar de Mar, Ripollet, Viladecans,
Esplugues, Cadaqués i Barcelona (zona nord),
entre els més importants.
Per assumir el repte que suposa l’ampliació del
servei, s’ha incorporat a l'equip de treball una
nova operària i un nou vehicle, a més de modificar
els recorreguts i les tasques realitzats fins ara. El
nou vehicle disposa de caixa oberta amb tomba-
rell, que ofereix múltiples avantatges a l'hora de
realitzar algunes tasques, com la retirada de les
restes de la poda o la neteja d’embornals i pous.
L'equip tècnic disposa amb dedicació exclusiva
d’una escombradora/mecànica, una furgoneta
Renault Kangoo, una Furgoneta Piaggio Porter
(amb tombarell), i està integrat per un operari
d'escombrat manual (amb carret porta-conteni-
dors), un maquinista conductor, un operari de
suport (per a la escombradora) i dos encarregats
d'escombrat manual (ambdós amb furgonetes).
Els treballadors realitzen una jornada setmanal de
40 hores, repartides de dilluns a dissabtes. Cada
membre de l’equip disposa de mapes diaris i fulls
de ruta que determinen com és la zona en la qual
haurà d’intervenir i quines són les actuacions que

cal portar a terme. Es comuniquen amb els enca-
rregats i entre ells per mitjà de telèfons mòbils,
necessaris per resoldre qualsevol incidència.

Especialització i professionalitat

Urbaser, s.a., és una empresa que aposta pels
joves, com demostren les estadístiques de la seva
plantilla: el promig d'edat no supera els 36 anys i,
sempre que és possible, es recorre a la contracta-
ció de personal resident en el municipi, com en el
cas de la Roca, on el percentatge de contractació
local és del 50%. D’altra banda, la seva especialit-
zació i professionalitat en les tasques de neteja
queden reflectides per algunes dades del seu
currículum recent: 
• Neteja de platges i penya-segats després de la

catàstrofe del Prestige; cessió dels 850 metres
de barreres anticontaminants propietat del
grup; subministrament de camions, contenidors
i equips per als voluntaris.

• Adjudicació de la construcció i gestió del centre
de tractament de R.S.O. d'Eivissa i Formentera. 

• Inici de l'adjudicació dels serveis de Neteja
Viària, Recollida i Tractament de R.S.O. al Caire
(Egipte) 

• Creació del Servei Especial de Neteja Urgent
(SELUR) de Madrid. 

• Producció d'electricitat a partir de residus
urbans (plantes de Madrid, Mallorca i Meruelo). 

• Adjudicació del Servei de Neteja Viària dels
Jocs Olímpics d'Atenes 2004. 

• Construcció de la depuradora d'aigües del Baix
Llobregat (una de les més grans d'Europa). //

El creixement urbanístic que ha registrat el municipi al llarg dels darrers anys
demana un servei de neteja viària eficaç i ben dotat. L’ajuntament de la Roca ha
renovat recentment l’adjudicació del servei, que preveu una ampliació de les
prestacions que s’ofereixen a la ciutadania.
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>  Altaveu

> Voluntaris forestals

La Roca del Vallès té una massa forestal molt
important, vinculada al sistema del Parc de
la Serralada Litoral, amb una tipologia de
vegetació mediterrània que durant els
mesos de l’estiu planteja seriosos riscos d’in-
cendi. Per aquesta raó, són especialment
importants les iniciatives destinades a la
prevenció i a la intervenció ràpida davant
d’aquest perill. A tal fi, l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, juntament amb l’Agrupació
de Defensa Forestal “Serra de Marina” i el
voluntariat present al nostre municipi, han
decidit crear una secció local de l’esmentada
ADF.
L’Agrupació de Defensa Forestal “Vila
d’Argentona- la Roca del Vallès” es va crear
l’any 1988. Posteriorment es va ampliar als
municipis de Mataró, Dosrius, Arenys de
Munt i Vilanova del Vallès i va passar a deno-
minar-se “ADF Serra de Marina”. Es tracta
d’una ADF mancomunada, ja que el seu
àmbit d’actuació abarca més d’un municipi. 
Les ADF estàn formades per propietaris
forestals, municipis i voluntaris que treba-
llen per prevenir i lluitar contra els incendis
forestals. Tenen com a objectiu l’elaboració
dels programes de vigilància que es realitzen
amb el suport dels municipis i la Diputació
de Barcelona. Col·laboren també en l’elabo-
ració del Pla de Prevenció d’Incendis (PPI),

que realitza l’Oficina de Prevenció
d’Incendis de la Diputació de Barcelona, jun-
tament amb els municipis. En aquest pla
s’estudia la xarxa de camins existents per
valorar en quin estat es troba i preveure les
tasques necessàries per a la seva adequació;
també es comprova la xarxa d’hidrants exis-
tent i es valora si és suficient. Per comprovar
les xarxes de camins i d’hidrants és molt
important la col·laboració dels voluntaris.
Una altra tasca molt important de les ADF
són les campanyes de divulgació i sensibilit-
zació sobre les normes d’actuació i de com-
portament per accedir al bosc.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès, amb l’im-
puls de l’equip de govern i l’acord de tots els
grups polítics, considera important col·labo-
rar i donar suport a entitats que es preocu-
pen per l’entorn i que fomenten el volunta-
riat. Per aquest motiu, ha decidit signar un
conveni amb aquesta entitat i donar una
subvenció de 8.000 euros per tal d’adequar
una secció local de l’ADF al municipi. 
Per a això, l’Ajuntament cedirà un espai a la
masia del Molí a Santa Agnès. La pròpia
associació es compromet a adequar-lo per
poder guardar el material, preparar un espai
de reunions, buscar un vehicle i equipar-lo
per fer les rutes de vigilància durant els
mesos de risc d’incendi i per poder utilitzar-
lo en tasques de reconeixement de camins i
d’hidrants la resta de l’any. 
Des de l’Ajuntament es considera que la
feina de les ADF és importantíssima, però no
sempre la gent n’està prou informada. Per a
les ADF, el voluntariat té una importància
central i des d’aquestes pàgines animem a
tothom que vulgui tenir més informació o
participar-hi, a adreçar-se a la regidoria de
camins i temes forestals. És així com, entre
tots, podrem guanyar la lluita contra els
incendis. //
Jordi Font, Regidor de camins, temes forestals i dele-

gat de Santa Agnès.

La tasca dels voluntaris, a través de les agrupacions
de defensa forestal, té una especial importància per
prevenir i disminuir el risc dels incendis a l’estiu.
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>  Xarxa ciutadana

A només 15 Km de Barcelona, entre Alella, mirant al
mar, i els boscos del Vallès, hi ha la seu de les cen-
tenàries Bodegues de Parxet.
La història de Parxet es remunta al segle XVII i està
plena d’anècdotes i curiositats.  Però el que s’anome-
na  "l’estil Parxet" es va començar a crear tot just al
voltant dels anys 80, amb uns vins moderns i frescos,
que ràpidament van situar la marca entre les bode-
gues més avantguardistes del nostre país. 
Des de l’any 1995 Parxet té vinyes al municipi de la
Roca. Només unes 400 Ha. d’una zona delimitada
que en té 9.000, es dediquen al conreu de la vinya a

la D.O. Alella. La serra del litoral fa d’espinada,
amb uns pendents suaus i assolellats que
donen a llevant, i uns altres més boscosos i obacs
que donen a ponent. El vi d’Alella és una barreja dels
vins que es donen en els dos vessants. 
L’orografia de terreny difícil i la gran pressió urbanit-
zadora de la trama urbana, han posat de manifest la
necessitat  d’elaborar un pla de reestructuració, con-
servació i millora de la viticultura per part de PARXET
S.A. Aquesta reestructuració s’ha fet en els municipis
de Sant Fost de Campcentelles, Montornès, Alella i
amb més envergadura a la Roca de Vallès. El criteri

d’actuació a totes les noves plantacions ha estat de
maximitzar la qualitat. A la Roca del Vallès s’han
plantat més de cent mil ceps de la varietat Pansa
blanca a Can Prat Vell, a la zona de Valldeoriolf .
El tipus de viticultura que s’hi du a terme és sosteni-
ble sense arribar a ser ecològic, però es fa el possible
per apropar-s’hi: s’ha renunciat a la utilització d’her-
bicides, es minimitzen els tractaments i es prefereix
fer ús d’adobat “verd” en lloc d’adobs químics; fins i
tot la verema es du a terme de forma manual. La bon-
dat dels resultats podreu valorar-la personalment a
la vostra taula. //

Els autobusos urbans de Granollers
van transportar l’any passat
972.406 viatgers, un 3,61% d’incre-
ment respecte de l’any passat, en
què van utilitzar aquest servei
938.503 persones. 
Aquest augment del passatge
respon en bona part a la posada
en marxa de la integració tarifà-
ria el mes de gener de 2003 i a
la renovació dels vehicles. 
• La línia 1, de Can Gili a la
Torreta, és la que més ha aug-
mentat: 329.465 persones, un
9 % més que l’any passat. 
• La línia 2 , de Can Bassa-
Bellavista s’ha mantingut
estable, augmentant 1.355
viatgers. 
• La línia 3, Circumval·lació,
va transportar 214.641 per-
sones, un 3% més que
l’any passat.
Una altra de les novetats
introduïdes ha estat l’im-
portant increment dels
punts de venda de títols
multiviatge, ja que s’hi
ha afegit RENFE, els
estancs i els
Servicaixa de la Caixa.

La Roca Centre

Gimnàstica de manteniment
Del 14 d’abril al 23 de juny al Pavelló
Dilluns, dimecres i dijous de 15 a 16 h
Preu:  25 euros

Manualitats
Del 14 d’abril al 23 de juny al Casal
d’avis de la Roca
Dilluns i dimecres de 17 a 19 h
Preu: 33 euros

Taller de puntaires
Al Casal d’Avis de la Roca
Divendres de 16 a 18 h
Inscripcions: Casal d’Avis de la Roca

Tallers a la Torreta

Manualitats
Del 13 d’abril al 22 de juny al Centre
Cívic de Can Tàpies
Dimarts i dijous de 18 a 20 h
Preu: 33 euros

Gimnàstica per adults
Del 13 d’abril a 25 de juny al Centre
Cívic de Can Tàpies
> Gimnàstica “dolça”
Dilluns, dimarts i divendres d’11 a 12 h
>Gimnàstica de “manteniment”
Dilluns, dimarts i divendres de 16 a 17 h
Preu: 25 euros

Taller de ioga
Del 16 d’abril al 25 de juny al Centre
Cívic de Can Tàpies
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

Balls de saló
Al Centre Cívic de Can Tàpies
Dimarts i dijous de 18,30 a 20 h

Multitaller
Al Centre Cívic de Can Tàpies
Dilluns de 17 a 19 h

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

Cursos d’informàtica al Centre
Cívic de Can Tàpies
> Curs d’iniciació
Del 15 de març al 3 de maig
Dilluns i dimecres de 10 a 12 h
Preu: 30 euros
> Curs bàsic
Del 16 de març al 29 d’abril
Dimarts i dijous de 19 a 21 h
Preu: 30 euros
> Curs d’aprofundiment
Del 15 de març al 3 de maig
Dilluns i dimecres de 19 a 21 h
Preu: 30 euros

Tallers a Santa Agnès

Manualitats
Del 14 d’abril al 23 de juny al Centre
Cívic de Sta. Agnès
Grup A: dimecres de 15 a 17 h
Grup B: dimecres de 17 a 19 h
Preu: 16,50 euros per grup

Gimnàstica de “manteniment”
Del 13 d’abril a 22 de juny al Centre
Cívic de Sta. Agnès
Dimarts de 15,00 a 16,00 h;
Dilluns i dijous de 16,00 a 17,00 h
Preu: 25 euros

Activitats a la Biblioteca

Presentació del llibre "Del poble a la
masia", obra guanyadora "Ex-Aequo"
de la 6a Edició del Premi "Romà Planas
i Miró" de Memorials Populars
El 24 d'abril a les 13 h

Exposició: “Treballs realitzats als
tallers de la presó ”
De l’1 al 15 de maig

Lliurament de premis: “Concurs
Rosa d’Abril”
1 de maig a les 12 h

L’hora del Conte: “Contes Savis”
6 de maig a les 18 h

> Agenda

> L’empenta
> Parxet a la Roca

L’augment dels viatgers
respon en bona part a la
posada en marxa de la
integració tarifària       

> Termòmetre

> + 3,6 % 
en autobus

> Seguiu la programació d’activitats a la web:  www.laroca.org
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>  Xarxa ciutadana

A la Roca igual que a tots els pobles i ciutats de
Catalunya i d’Espanya, les persones han fet visible,
amb les seves concentracions silencioses, que la
societat té una força invencible i pacífica davant de
la violència: solidaritzar amb el sofriment dels
altres, comprometre’s per millorar la convivència a
partir de la vida de cada dia, desitjar un món millor
per a tothom i actuar en conseqüència.

L’atemptat terrorista de l’11M ha copejat la nostra
societat amb crueltat planificada: més de 200
morts, milers de ferits i de famílies amb un trauma
inesborrable. ¿Quants morts encara seran necessa-
ris per entendre que ni el terrorisme, ni la guerra, ni
cap forma de violència són el camí a seguir? Quan
aprendrem, personalment i col·lectiva, a resoldre els
conflictes d’una manera que no sigui destructiva?

amunt

avall

>

> Ascensor

Al costat de les
víctimes

>

> La carta

Civisme al carrer

<< Bon dia, 

em dic Sagrario i fa 3 anys que visc a

la Roca. Estic molt contenta que

finalment s’hagin instal·lat semà-

fors al carrer Catalunya, però la

meva pregunta és la següent: com

és que a la cantonada del carrer

Catalunya amb el carrer del Bosc no

s’ha posat res, ni tan sols un pas de

vianants? El problema és que per

aquí passa molta gent ja que hi ha

unes escales i una rampa que

donen al carrer de més abaix. Aquí

el problema continua sent el

mateix ja que els cotxes no tenen

perquè aturar-se. També tinc una

queixa: el poble cada vegada està

més brut per culpa de les caques

dels gossos; amb els nens hem d’a-

nar amb molt de compte per què

no les trepitgin. Sé que és un pro-

blema de concienciació dels

amos, però no hi ha res més a fer?

Gràcies.>>

Ajuntament de la Roca 93 842 20 16
Oficina de la Torreta 93 860 41 50
Oficina de Santa Agnès 93 842 47 20
Policia Local 93 842 20 75
Serveis Socials 93 842 20 16
Centre d’Atenció Primària la Roca 93 842 44 32
Dispensari Municipal la Torreta 93 879 42 90
Biblioteca Pública 93 842 44 61
Casal d’avis de Roca-Centre 93 842 24 40
Casal d’avis de la Torreta 93 879 34 41
Centre Cívic Can Tàpies 93 860 41 50
Centre Cívic de Santa Agnès 93 842 25 74
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
Piscines Municipals 93 842 44 69
Arxiu de la Memòria Popular 93 842 24 55
Taxis 608 59 83 13 - 609 70 63 51
Taxis - Servei 24 hores 629 26 12 12
Deixalleria 93 842 07 25

> Directori
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