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> Espais on fer cultura
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La Roca és un municipi que disposa d'un
gran potencial cultural. En són testimoni,
d'una banda, la multiplicitat d'activitats i
de manifestacions populars vives fetes pels
ciutadans i les entitats roqueroles; d'altra
banda, també s'hi han de comptar uns
talents i el treball de moltes persones en
diferents àmbits artístics, que en gran mesura encara ens fa falta valorar i descobrir. Per
donar impuls a aquestes energies creatives
són necessaris espais públics que fomentin
l'aprenentatge, estimulin la creació i en permetin la difusió. Els equipaments, en definitiva, juguen un paper dinamitzador decisiu
per donar a la cultura del nostre municipi
l'espai que es mereix.
L'acció municipal en l'àmbit cultural —al
marge del suport que ofereix a tota mena
d'activitats generades per les entitats— es
basa en el principi que espais i activitats,
en cultura, avancen junts i es necessiten
mútuament. L'un dóna sentit a l'altre i el
potencia. La tasca de difusió, tan important
en qualsevol àmbit i més que mai en la cultura, és impensable sense espais on pugui
produir-se.
Un bon exemple d'això el trobem en el
projecte "Marc 2006" que, amb el cicle
d'exposicions d'artistes locals, vol oferir a
creadors consolidats i a artistes emergents
un espai d'interacció amb el públic.
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els equipaments municipals dinamitzen
una activitat cultural viva i de qualitat

L'homenatge a Paco Merino, juntament
amb l'exposició de fotografies "Silenci... la
natura ens parla", de Rosa Anfruns, han
inaugurat el cicle, alternant-se en paral·lel
entre la Biblioteca municipal i el Centre
Cultural "La Torreta", segons una fórmula
que permet treure bon partit del potencial d'equipaments de què disposem. Les
exposicions van acompanyades de l'edició
d'un material divulgatiu de qualitat que
ajuda a donar projecció al cicle. Al llarg de
l'any s'aniran donant el relleu autors joves
i professionals reconeguts, amb l'objectiu
de donar a conèixer i alhora impulsar la producció artística roquerola.
En aquesta clau, es pot entendre millor la
importància que arribarà a tenir el Centre
Cultural de la Roca, que ja s'ha començat
a construir junt a la Biblioteca Municipal.
Aquesta segona fase de l'equipament afegirà 1.200 m2 d'espais útils per a l'activitat
cultural del municipi: una sala polivalent
de 250 m2 (i 100 m2 d'escenari), amb grades retràctils i aforament per a 324 persones, apta per a representacions d'arts
escèniques, concerts o conferències; una
ampliació de l'actual espai expositiu, situat
al vestíbul de la biblioteca; dues aules-taller
per a la creació artística, una de les quals
s'acondicionarà com a escola de música, on
també estan previstos locals d'assaig.
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Al primer pis es traslladaran l'Arxiu de la
Memòria Popular i l'Arxiu Municipal, que
disposaran d'una capacitat de 2.500 metres
linials de prestatgeries, a més d'un ample
local de consulta i dels necessaris despatxos
administratius. D'altra banda, l'espai central
del conjunt el conformarà un pati aclimatat
amb arbres i aigua, idoni per a activitats
a l'aire lliure. Es preveu que l'equipament
estarà a punt per la primavera del 2007, i
la tardor del mateix any ja disposarà d'una
programació estable en els diferents àmbits
d'activitat. Tot plegat, es tracta d'un espai
magnífic per dinamitzar la cultura i la creació dins del nostre municipi.

centre cultural de la roca

> A fons / Espais on fer cultura
EDITORIAL

“Més Cultura,
menys Arquitectura”

la roca, tot i les seves dimensions reduïdes, disposa d'unes condicions
magnífiques per desenvolupar una activitat cultural intensa. la política
municipal d'equipaments vetlla per oferir a la ciutadania roquerola i al seu
teixit associatiu uns espais on practicar la cultura i donar-la a conèixer. el
centre cultural de la roca, que s'ha començat a edificar junt a la biblioteca
i que es preveu inaugurar a la primavera del 2007, serà la nova peça clau
d'una aposta cultural que ja s'experimenta al centre cultural "la Torreta".

miquel estapé i valls

Alcalde de la Roca del Vallès

A l'estiu, la Biblioteca també participa al
cicle "Música a la terrassa", que comparteix
amb el Centre Cultural "La Torreta", en una
proposta refrescant per a les nits caloroses.
L'aposta municipal per la música, en els
darrers anys, s'ha traduit sobretot en el cicle
Filharmonia, que enguany presenta la seva
tercera programació de concerts. La indiscutible qualitat dels músics que hi participen i
la tria atenta d'unes obres aptes per al gran
públic han fet d'aquest cicle un referent
d'àmbit comarcal, amb concerts plens de
gom a gom. Sota la direcció del mestre Josep
Ma Sauret, Filharmonia ha creat un segell
propi, amb un producte de qualitat que pot

fer arribar la seva proposta a tot Catalunya,
i sobretot ha aconseguit reunir músics de
primera fila en un conjunt propi, l'Orquestra
de Cambra Filharmonia. Aquest projecte
segueix en crescendo i, després dels 4 concerts del primer any i els cinc del segon, té
previst en el 2006 arribar fins a 7 per apropar
la bona música a la ciutadania de la Roca.
Art i música no són les úniques activitats
que s'impulsen des de l'acció municipal.
També es treballa per potenciar la programació infantil i, com no, per millorar l'afluència
de públic a les activitats realitzades, que no
sempre ha estat el desitjable, vista la qualitat de les propostes. També aquí, el projecte
és "crear marca" i promoure cicles atractius
per als més petits.
Un repàs de les apostes municipals en l'àmbit
cultural no pot deixar de banda l'Arxiu de
la Memòria Popular, una iniciativa única a
Catalunya que segueix convocant un any
més el Premi Romà Planas i Miró, i genera
al seu voltant una activitat intensa i interessantíssima. L'agermanament amb el municipi italià de Pieve Santo Stefano, el referent
italià en l'àmbit del memorialisme, des d'on
va venir la idea i l'experiència per tirar endavant el projecte, són un pas més en el camí
de promoure un model cultural capaç de
mirar al futur però sense oblidar-se de les
lliçons del passat. //
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Aquesta ampliació beneficiarà també la
Biblioteca municipal, amb una nova sala
d'estudi per a 40 persones que millorarà el
servei que ja s'està donant als estudiants
en època d'exàmens, amb obertura fins a
la 1 de la nit. En els seus tres anys de funcionament, la Biblioteca ha consolidat un
model de presència dinàmica i activa, en
relació constant amb la cultura, llegida i
viscuda. Organitza una programació estable d'activitats pròpies, com les tertúlies
literàries, les activitats familiars, els tallers
per a adults i per a nens, un públic per al qual
també s'organitza cada 15 dies l'Hora del
Conte, amb gran èxit d'assistència.

A la passada festa major de la Roca centre un
grup de joves va reivindicar aquest eslògan.
Un missatge ben trobat, tot i que té un contradicció de base perquè l’arquitectura també
pot ser una expressió artística i forma part de
la cultura.
El tema central d’aquest butlletí és la cultura i em dóna l’oportunitat per a explicar
què estem fent des de l’Ajuntament per a
promoure “més cultura”. Tenim un objectiu
clar, crear una oferta cultural potent i diversa que sigui atractiva per a tots els roquerols, amb l’empenta de la xarxa associativa,
amb la il·lusió de molts voluntaris i amb un
Ajuntament que impulsa la política cultural.
No podem competir en recursos amb les ciutats del voltant, però sí que podem crear una
oferta pròpia que sigui engrescadora.
Tenim tres eixos de treball: equipaments,
entitats i activitats. A nivell d’“arquitectura”
(o equipaments) hem construït el Centre
Cultural de la Torreta, acabem d’iniciar la
construcció del Centre Cultural de la Roca,
hem millorat el tres espais joves, arranjarem
el Centre Cívic de Sta. Agnès i estem elaborant el pla d’usos del futur Casal d’Entitats.
Quant a potenciar les iniciatives de les entitats, l’Ajuntament posa la infraestructura
necessària, organitza conjuntament amb
les comissions les festes populars i facilita una subvenció econòmica. Finalment,
l’Ajuntament també promou actuacions culturals com les activitats de la biblioteca, el
cicle d’exposicions d’artistes, el cicle de música clàssica Filharmonia, el servei d’escola de
música i la redacció del catàleg del patrimoni
cultural.
Moltes i ambicioses actuacions per a aconseguir una vida cultural més enriquidora. Més
equipaments, més suport a les iniciatives,
més activitats i de més qualitat, és a dir, “Més
Cultura”. //
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> Grups municipals

L’opinió dels grups polítics >>>>>>>>>>>>>>>>>>
ERC
> Qui ha donat un vergonyós
espectacle a la Roca?

CiU
> Cruïlla d'infraestructures

En el darrer butlletí municipal, els companys d'ICV ens dedicaven part
del seu escrit, i ho feien sota el títol “El espectáculo más grande del
mundo”. A Iniciativa per Catalunya de la Roca deuen reflexionar poc i
a més deuen tenir molt poca memòria, perquè aquí els únics que han
muntat un gran circ i un vergonyós espectacle en política local són
ells, i a més, amb conseqüències directes sobre la credibiilitat de la
política local en general i també sobre aquells que considerem que la
coherència i l’ ètica són grans valors democràtics. A ICV sembla que
ja no recorden que van posicionar-se durant tota la darrera campanya electoral contra el Pla de les Hortes i contra Maiols-Can Planes.
Aquest era el seu compromís públic, el que van fer i van donar als seus
votants; compromís amb el que van aconseguir tenir representació
municipal; tothom sap el que van arribar a fer per poder entrar en
l'equip de govern i tenir un càrrec; sembla que encara no s'han adonat
que amb el seu únic vot s'han convertit en els únics responsables de
que aquests plans urbanístics tirin endavant i ara ja siguin pràcticament imparables. Potser ICV ja no ho recorda, però els ciutadans de
la Roca si.
ICV Comenta, en aquest mateix escrit, que ERC va presentar “una
moción para abrir una investigación por la retirada de carteles y
pancartas ilegales de un acto”. Sí, ERC va presentar aquesta moció
perquè volíem saber tota la veritat del què havia passat en aquest afer,
i perquè aquests fets es repeteixen des de l'any 2003; PSC i ICV van
votar en contra d'obrir aquesta investigació. Quina paradoxa: els que
vam estar acusats d'actuar il·legalment i cometre un delicte demanant
una investigació a fons per conèixer tota la veritat, i els acusadors
negant-se a obrir aquesta investigació amb la que es coneixeria tota
la veritat.
Seria millor que el representant d'ICV, en lloc d'utilitzar el butlletí
per desinformar, fer demagògia i reobrir un debat que donàvem per
tancat, l'utilitzés per informar als veïns sobre els seus plantejaments
ideològics aplicats en la seva gestió municipal i per la seva coherència
amb allò que aprova en els plens. Voldríem que en els seus escrits
els veïns veiessin que es preocupa per el poble que governa i que
és coherent amb la ideologia que diu que representa. Li posarem un
exemple de com pot fer-ho: en el mateix butlletí, l'alcalde, del PSC,
ens vol enlluernar amb la meravella de que tindrem una estació de
tren; nosaltres estem totalment d'acord amb la necessitat de potenciar el transport col·lectiu no contaminant. Ho defensem, però alhora
també ens preocupen les repercussions negatives i poc rigoroses que
pugui tenir el traçat d'aquesta línia. Per casualitat algú ha pensat que
enlloc es fa una estació de tren si aquesta ha de ser deficitària? si ara
per ara i per nombre d'usuaris una estació de tren a la Roca és deficitària, quants milers de nous habitants hauríem de tenir per a que sigui
rentable? està vostè d'acord que per a que sigui rentable s'incrementi
imparablement el nombre d´habitants amb nous projectes immobiliaris especuladors i els seus corresponents efectes negatius per
l'entorn natural? Li posarem un altre exemple: ens parlen d'una estació
de tren a mig o llarg termini, 20?, 30?, 50 anys? però no ens parlen
res i guarden absolut silenci sobre una altra infraestructura, d´efecte
immediat, que ens trinxarà molt més el municipi i que vostès i els seus
socis del PSC haurien d´haver informat a la població. Ens referim al IV
CINTURÓ, (els seus companys de partit de municipis veïns ja fa molt
de temps que s'han posicionat públicament, quan ho faran des d’ICV
a La Roca ?). Aprofitem l'avinentesa per informar-li que sobre aquest
tema, ERC de la Roca, amb discreció i sense cap protagonisme, ja fa
temps que hem analitzat aquest projecte i les seves conseqüències
negatives per a la Roca, i hem participat en l’elaboració d’al·legacions
per evitar que es desestructuri encara més el nostre poble.

L’extraordinària posició geogràfica del nostre municipi, en la
depressió pre-litoral, i a prop del coll de Parpers, el converteix no
només en corredor d’infrastructures i serveis, sinó en una veritable cruïlla territorial, en la segona corona metropolitana.
Com li va tenir que aclarir el president Jordi Pujol a l’anterior
Alcalde, en la inauguració de la variant de Cardedeu-Llinars: “No
voldrà l’Alcalde de la Roca que les infrastructures passin per dalt
del Turó de l’Home, o per Cèllecs i El Montnegre”:
Admesa i assumida la posició territorial, les infraestructures (que
són el progrés d’un país) es poden situar amb criteris d’integració
paisatgística, respectuosa amb el territori i amb la seva gent,
adoptant mesures correctores per a les persones i per a les seves
activitats (com a Àustria, Suïssa, o Alemanya, i això que tenen els
Alps), o bé a “patades” com estem acostumats.
El municipi de la Roca suporta des de fa molts anys l’autopista
AP-7, el gasoducte paral·lel a ella, l’aqüeducte d’ATLL i la planta
potabilitzadora, línies elèctriques d’alta tensió i diverses carreteres locals. Més recentment ens va “tocar” suportar un equipament
supramunicipal: la presó de Quatre Camins. Desprès vingueren la
Ronda Sud de Granollers i la C-60 amb el túnel gratuït de Parpers,
amb tots els enllaços entre elles i amb la AP-7. Més recentment
ens ha caigut a sobre la variant de Cardedeu-Llinars i part del seu
trànsit.
Sobre el nostre municipi penja a curt termini l’espasa de Damocles
del TGV, de dues calçades laterals a banda i banda de l’autopista
AP-7 continuant la variant de Cardedeu, l’enllaç entre la C-60 i el
quart cinturó (que a partir d’ara els “ecologistes de debò” anomenaran “orbital” per evitar oposar-se), una possible entrada a la AP7 i tots els seus enllaços amb la carga de trànsit des de Granollers
que això pugui suposar, especialment per la Torreta, i a 20 anys
vista la línia orbital ferroviària amb estació a la Roca.
És obvi que el municipi no pot admetre que les infrastructures es
continuïn fent com s’han fet fins ara. No pot ésser que es projecti
com un gran negoci un poblat de comerciants que saturi de trànsit
la variant de Cardedeu i la variant de Santa Agnès, sense resoldre
els seus accessos. Això afecta a la qualitat de vida dels ciutadans
de Santa Agnès de Malanyanes. No pot ésser que la nova presó
de joves serveixi per “llençar” el TGV sobre els veïns de Can Colet
i Can Borrell, mentre que es promociona l’anterior Alcalde al seu
sostre polític.
I no pot ésser que de tota aquesta quota de solidaritat el municipi
no en tregui res. Mentre ATLL trinxa tot el territori només paga el
50% d’un nou dipòsit a Santa Agnès que a més servirà per donar
servei al triangle immobiliari socialista, d’estil marbellí: La Roca
Village – El Solell – Golf de Vilalba.
Un bon equip de govern ha de poder dialogar amb les altres administracions i consensuar les millors solucions pel nostre municipi.
El trànsit intern no s’ha de barrejar amb el trànsit de pas. Els ciutadans del nostre municipi no ens hem de jugar la vida diàriament
a cada rotonda.
La Roca necessita un canvi. No un recanvi!!

4 / BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

> Grups municipals

ICV
> Quart cinturó, mans netes
i ecologistes de debó

PSC-GIR
> (Manca de) Rigor, coherència i
respecte de l’oposició

El passat mes de desembre es va votar al Congrés dels
Diputats els Pressupostos Generals de l’Estat per a
2006. La partida corresponent al Ministeri de Foment va
ser aprovada amb els vots d’ERC. ICV es va posicionar en
contra. La raó ? La poca inversió en ferrocarrils convencionals (rodalies) i poca promoció del transport públic. A
més, apareixia una partida de 27,1 milions d’Euros destinada al Quart Cinturó en el seu tram Abrera - Terrassa.

A l’oposició, com a l’equip de govern, també se’ls ha
d’exigir rigor, coherència i respecte.
Rigor, quan el Sr. Ros de CiU esbomba al ple de febrer que
una obra a Sta. Agnès comet 6 greus irregularitats i es
compromet a presentar en 2 dies una denúncia. Passats
2 mesos el Sr. Ros no ha presentat cap escrit. Les seves
paraules sols generen alarmisme i desconfiança envers als
tècnics municipals que han visitat l’obra diverses vegades
i no han trobat cap il·legalitat. Abans de fer denúncies
verbals cal més rigor i fer l’esforç d’informar-se.

No entenem el vot favorable d’ERC al conjunt del pressupostos quan fins ara havia estat compromesa contra
el Quart Cinturó ; no és necessari en el seu conjunt i
molt menys, en trams inconnexos entre sí. No soluciona
els problemes de mobilitat al Vallès i la seva construcció
suposa un greu impacte sobre el medi.

Coherència, a l’hora d’abstenir-se a les votacions del ple
pels regidors de CiU. En el ple del passat mes de desembre
el Sr. Ros es va abstenir en una moció sobre una ordenança
urbanística perquè considerà que podria ser beneficiat
com arquitecte però en el ple següent participà en la votació. O coherència en l’aprovació del pla de millora urbana
del casc antic en el que el Sr. Àlvarez i Sr. Raimí van sortir
del ple perquè tenen familiars que viuen en aquesta zona
però en canvi la Sra. Ametller, que hi té un familiar molt
proper, no va sortir. Els regidors tenen el dret de participar
en les decisions del municipi i sempre poden preguntar al
Secretari en quins casos la llei obliga a abstenir-se, com va
fer l’Alcalde en el pla de les Hortes, sinó es pot caure en
una incoherència ridícula.

El que és qüestionable és ERC digui que ha “deturat el
projecte del Quart Cinturó” gràcies a la seva negociació
amb el PSOE. El Quart Cinturó està als pressupostos
sota el nom de “millora de la mobilitat entre el Baix
Llobregat i el Vallès Occidental”.

© faino

Iniciativa per Catalunya Verds hem quedat com l’única
força política que s’ha oposat amb rotunditat al Quart
Cinturó. Hem argumentat el nostre posicionament i
plantejat alternatives i ho seguirem fent on calgui i
davant de qui calgui, des de la contundència de qui té
les conviccions polítiques clares i els arguments sòlids
per defensar-les. Perquè som d’esquerres i ecologistes
de debò: no al Quart Cinturó!

Respecte, a l’hora de tractar als treballadors municipals.
Al passat ple de desembre ERC va voler fer un linxament
públic del Secretari municipal que sols havia fet complir
l’ordenança de convivència ciutadana aprovada per unanimitat (inclòs ERC). Al ple de febrer ERC manifestà d’una
forma barroera que l'inspector municipal no està capacitat per a donar les classes a l’Escola de Policia de Mollet.
A la Roca tenim un excel·lent personal amb una gran professionalitat i vocació de servei públic, és per això que n’hi
ha varis que donen classes a la Universitat o a l’Escola de
Policia. És una greu manca de respecte posar en dubte la
seva professionalitat perquè no facilita gens la complicada feina de vetllar per la legalitat i la seguretat.
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> Actes de l’Ajuntament

> Resum de plens
sessió ordinària - 2 de març 06

Acord d’aprovació del Pla d’acció ambiental.
S’aprova per unanimitat.

Acord d’aprovació provisional del Pla de
millora urbana del casc antic, redactat per
BCN, SL, a instàncies de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, que inclou les al·legacions
acceptades en el tràmit d’informació
pública.

Aprovació inicial de la modificació de
l’Ordenança reguladora de la intervenció
integral de l’administració municipal en les
activitats i instal·lacions.
S’aprova per unanimitat.

© faino

S’aprova per 7 vots a favor de PSC-GIR i ICV, 3 abstencions del grup de CiU i 1 vot en contra d’ERC.

Acord d’aprovació de les tarifes del servei de
subministrament d’aigua potable
S’aprova per 8 vots a favor de PSC-GIR, ICV i
d’ERC; i l’abstenció del grup municipal de CiU.

EL PLE DEL 6 D'ABRIL VA APROVAR PER UNANIMITAT
EL PLA D'ACCIÓ AMBIENTAL DE LA ROCA

Acord d’acceptació de la Subvenció de
410.000 Euros del Departament d’Educació
per a la creació de la Llar d’infants les
Orenetes i canvi de finançament en aquesta
inversió.

de la Policia Local, per impartir classes a
l’Escola de Policia de Catalunya.

S’aprova per unanimitat.

MOCIONS D’ERC

Acord de rectificació de l’inventari de béns a
31-12-2005
S’aprova per 8 vots a favor de PSC-GIR, ICV i
d’ERC; i 5 abstencions del grup municipal de CiU.

Modificació del Pressupost municipal de
l’exercici 2006 mitjançant suplement de
crèdit i crèdit extraordinari.
S’aprova per 7 vots a favor del PSC-GIR i ICV; i 6
abstencions de CiU i d’ERC.

S’aprova per 12 vots a favor del PSC-GIR, d’ICV i de
CiU; 1 vot en contra del grup municipal de d’ERC.

Moció sobre el Reglament d’accés als
mitjans de comunicació.
S’acorda deixar la moció sobre la taula

Acord d’aprovació definitiva de l’inventari
de camins del municipi.
S’aprova definitivament per unanimitat l’inventari
de camins rurals del municipi la Roca del Vallès
redactat pel Sr. Francesc Boix i Ricart.

Acord de declaració de la compatibilitat del
Sr. Josep Maria Escarré, Inspector en Cap

S’aprova per 7 vots a favor del grup municipal del
PSC-GIR i 6 abstencions de CiU i ERC.

Acord d’aprovació del conveni de
cooperació amb ATLL per a la millora
de les instal·lacions de la xarxa regional
d’abastament d’aigua.
S’aprova per 12 vots a favor (PSC-GIR, ICV i CiU) i
1 abstenció d’ERC.

Acord de ratificació de l’acord de Junta de
Govern d’adhesió al Pacte per la Salut.
S’aprova per unanimitat.

Moció sobre la commemoració del 75è
aniversari de la II República.

Acord de creació del servei d’Escola de
Música.

S’aprova la moció per 7 vots a favor del grup municipal de CiU, del grup municipal d’ICV i del grup
municipal de d’ERC; i 6 vots en contra del grup
municipal de PSC-GIR.

S’aprova per unanimitat.

sessió ordinària - 6 d’abril 06

Acord de constitució de Patrimoni Públic del
Sòl i de l’Habitatge.
S’aprova per unanimitat.

Acord d’aprovació del conveni amb
l’Institut Català del Sòl per a la construcció
d’habitatges de protecció oficial al solar de
l’Ajuntament Vell i al sector del Pla de les
Hortes.

Verificació del Text refós del Pla Parcial dels
Maiols Can Planes.
S’aprova per 7 vots a favor del grup municipal del
PSC-GIR i 6 en contra de CiU i ERC

Verificació del Text refós del Pla de millora
urbana de la UA-20.
S’aprova per 7 vots a favor del grup municipal del
PSC-GIR, 1 abstenció d’ERC i 5 en contra de CiU
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Acord d’agermanament entre la Roca del
Vallès i Pieve San Stefano (Itàlia).
Es retira aquest punt i es deixa sobre la taula.

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS
Sobre la promoció de l’ús del biodièsel en els
serveis municipals.
S’aprova la moció per unanimitat.

fe d'errates
Sobre la moció presentada per ERC, i de la qual
es donava compte al resum de plens del butlletí
anterior, el títol correcte de la moció és “Sobre el
dret del poble de la Roca del Vallès a decidir el seu
propi projecte de futur".

> Des del municipi

> Notícies
> Medi Ambient

Amb l'aproximar-se de l'estiu torna
d'actualitat la prevenció d'incendis, una
tasca indispensable i discreta que comença
els mesos de l'hivern i de la primavera amb
el manteniment de les franges forestals.
Aquestes són zones de bosc que es mantenen netes de plantes baixes i matolls,
especialment a les proximitats de les urbanitzacions, força nombroses en el nostre
municipi.

Els mateixos veïns van prendre la iniciativa,
en anys anteriors, per finançar la intervenció de neteja de les zones forestals, i ara és
l'ajuntament qui es fa càrrec del seu manteniment, que haurà de finalitzar abans del
començament de l'estiu, segons informa
el regidor Jordi Font. El manteniment de
les franges forestals afectarà les urbanitzacions de Sant Carles, Can Gurri, Can Pahisa,
Can Barangó i la Pineda, entre d'altres.
© anna mas

© faino

Manteniment de les franges forestals

> Un conveni amb la
Generalitat farà possible
la construcció de 75
habitatges protegits
El conveni signat el passat 10 d'abril entre el conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat,
Salvador Milà, i l’alcalde de la Roca, Miquel Estapé,
en presència del regidor d'habitatge, Dani Martín,
farà possible que cap a finals de 2008 l'Ajuntament
de la Roca pugui oferir a la gent jove del municipi 60 habitatges socials, al tram final del carrer
Església, i 15 habitatges assistits per a gent gran
que es faran en el solar del vell ajuntament.
Aquest programa s'inscriu en el conjunt d'actuacions
previstes per al sector del Pla de les Hortes, un dels
principals projectes de reordenació urbanística en
què l'Ajuntament està treballant actualment, i que
inclou també el nou projecte de l'escola Mogent,
la peatonalització d'un tram del carrer i la creació
d'una zona verda, de nous equipaments i d'un gran
parc proper al riu.
Els habitatges es construiran segons criteris de
sostenibilitat i amb l'ús de tecnologies avançades
en la protecció del medi, mantenint els mateixos
estàndards dels habitatges de nova construcció
disponibles al lliure mercat.
El conveni preveu que l'Ajuntament cedeixi a
l'Incasol les finques necessàries perquè aquest organisme públic edifiqui els habitatges. L'Ajuntament
assumirà també la càrrega impositiva i també les
dotacions previstes per als pisos assistits, destinats
a lloguer per a persones grans.

Es tracta d'apartaments d'entre 40 i 56 m2 útils,
pensats per a un màxim de dues persones. Se'n
faran 15 en un nou edifici que recuperarà la façana
de l'antic ajuntament, que les pluges torrencials
de l'any passat van malmetre. Als baixos d'aquest
nou edifici s'habilitarà un local de 470 m2 on
l'Ajuntament proposa un centre per a la gent gran.
Pel que fa els habitatges socials, es repartiran en
dos blocs units per uns baixos de 1.300 m2 que es
destinaran a un nou equipament municipal encara
per determinar. Els pisos, d'entre 60 i 70 m2 útils,
estan a tocar d'una zona verda i del parc fluvial.
L'alcalde de la Roca, Miquel Estapé, no podia amagar la seva satisfacció per la signatura del conveni,
que aporta una millora importantíssima en l'oferta
d'habitatge públic, tot i que no serà l'última, ja que
estan previstes noves actuacions a Santa Agnès, a
la promoció d'Els Maiols-Mas Planas i a la Torreta.

Habitatges
socials Pla de
les Hortes
Equipaments
Carrer peatonal

Ajuntament
vell

Parc

Escola

Zona verda
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> Des del municipi

© joel font

© faino

> Notícies

Tres noves places per a un ambiciós projecte de renovació urbana
d’adequar aquest espai cèntric de la Torreta
a les noves necessitats de la població. A les
oficines municipals de Can Tàpies es pot
mirar la maqueta de l'avantprojecte, que
proposa la creació de dos nivells d’ús que
estaran connectats per rampes accessibles,
en lloc d’escales. A la part alta, es preveu
la construcció d'un “àgora” circular, amb
grades, adequada per acollir esdeveniments
festius. A la part baixa es crearan zones de
trobada, amb jocs infantils i juvenils, on es
conservarà part de la vegetació existent i se
n’afegirà de nova.
Pel que fa la nova plaça de l'Ajuntament,
destinada a ser el nou espai de referència
al centre de la Roca, l’INCASOL ja ha tret
a concurs la contractació de l’obra amb
un pressupost de 1.952.421¤ i un termini

> S'aprova el Pla de Millora Urbana que
revitalitzarà el casc antic
El casc antic de la Roca centre ha anat perdent,
durant els darrers anys, vitalitat i centralitat.
Amb el creixement del municipi i la construcció dels nous equipaments esportius, sanitaris
i culturals a la zona de l’eixample, el centre
d’activitat social i comercial s’ha traslladat a la
Placeta i al seu entorn. La normativa urbanística al casc antic, molt restrictiva i poc clara,
no ha ajudat a evitar els habitatges buits, a la
conservació de façanes ni al trasllat d’activitats
comercials.

La finalitat del Pla de Millora Urbana, que es va
aprovar provisionalment el passat 2 de març,
és revitalitzar el nucli antic de la població amb
els objectius concrets de resoldre la complexitat de les normes vigents i fomentar la rehabilitació d’habitatges i la instal·lació de comerços.
El projecte permetrà un millor aprofitament
urbanístic, sense incrementar l’edificabilitat
màxima que permet el Pla General. L'aprovació
definitiva del Pla està pendent del vist-i-plau
de la Generalitat.

8 / BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

d’execució de 8 mesos. El projecte, redactat per l'arquitecte Albert Viaplana, preveu ajuntar els dos edificis municipals de
Can Sol i Can Torrents per crear un gran
espai d'ús públic, que serà el nou epicentre
de la Festa Major i altres esdeveniments
col·lectius.
A Santa Agnès s'està redactant el projecte
per acondicionar els espais entre la plaça
de l'Església i l'Horta de la Rectoria. Amb
una intervenció minimalista, que vol restaurar l'antic mur de pedra i afegir elements de mobiliari urbà (bancs, punts de
llum i una font), es vol ennoblir i donar ús
col·lectiu a aquest espai que gaudeix de les
millors vistes de Santa Agnès, i que fins ara
s'utilitzava principalment com a escenari
per al Pessebre vivent.
© faino

La remodelació de la plaça de Valldoriolf,
a la Torreta, el projecte de reurbanització
de l'espai entre la plaça de l'Ajuntament i
Can Torrents a la Roca centre i les millores
previstes a Santa Agnès, entre la plaça de
l'Església i l'Horta de la Rectoria són les
tres actuacions més significatives del projecte de renovació urbana que l'Ajuntament
impulsa per millorar la qualitat de l'entorn
al municipi de la Roca.
La plaça de Valldoriolf, que es va construir
en els anys 80, presenta uns desnivells que,
en la configuració actual, generen problemes importants d'accessibilitat. Aquest mes
d'abril l'Ajuntament ha adjudicat a l’empresa
Tècnics Associats Taller d’Arquitectura i
Enginyeria SL la redacció del projecte de
reforma integral de la Plaça, amb l’objectiu

> Des del municipi / Notícies

Comencen aquests dies les obres d'asfaltat de
la pujada a l'urbanització de Sant Carles, l'únic
nucli urbà que fins ara no disposava d'accés
pavimentat des de la Roca.
Amb un pressupost de 600.000 ¤ s'acondicionarà
un tram de 1.800 m, des del camí d’Alcoll fins a
l’entrada de la urbanització; el vial tindrà una
amplada de via de 6,5 m i es dotarà dels drenatges, proteccions i senyalització adients, així
com d'elements per reduir la velocitat.
S'aprofitaran les obres per millorar la xarxa pel
transport de l'aigua potable a Sant Carles, amb
una nova i més potent instal·lació de bombeig.

Un passatge urbà per comunicar
l'Escola bressol "les Orenetes" i
el CEIP Pilar Mestres

L'Ajuntament es fa càrrec de
la redacció del projecte de
l'escola Mogent

Estan avançades les obres per millorar la connectivitat entre els carrers del Bosc i Cervantes,
que permetran comunicar d'una forma directa
l'Escola bressol "les Orenetes" i el CEIP Pilar
Mestres, ja que són cada cop més els pares que
tenen fills que frequenten les dues escoles.

L'Ajuntament ha arribat a un acord amb el
Departament d'Educació per a redactar el projecte
del CEIP Mogent, amb un pressupost base de licitació de 158.000 ¤. L'objectiu és redactar el millor
projecte d'escola a nivell arquitectònic i integrat a
la imatge d'entrada al municipi, al costat del casc
antic. És la primera vegada que s'arriba a un acord
semblant amb el govern de Catalunya, i la decisió
és especialment significativa perquè permetrà a
l'Ajuntament i a la comunitat educativa participar
en la redacció del projecte.

© faino

Les obres havien de començar a finals del 2005
però s'han vist endarrerides a causa de problemes jurídics aliens a l'Ajuntament que han afectat el finançament de les mateixes.
© faino

© anna mas

© faino

> S'asfalta la pujada a la
urbanització de St. Carles

> Més espai per als joves
a "El Roc"
L'Espai Jove "El Roc" ha obert les portes dels
seus locals, nous i més amples, a l'edifici Rocasol
(carrer Anselm Clavé, 66). El Roc disposa de tres
ordinadors amb connexió gratuïta a Internet i
d'una sala polivalent a disposició de les entitats
juvenils. El Roc exerceix també les funcions de
Servei d’Informació Juvenil municipal (ofertes
de feina, formació reglada i no reglada, viatgeteca, suport a l’associacionisme, etc). L’horari
és de dilluns a divendres de 17.30 a 21 hores i
el correu electrònic és <sijelroc@laroca.org>.
Endavant, el Roc és vostre!

> "Fer salut" amb l'ABS
Tres anys després de la seva creació, el Centre
d'Atenció Primària de la Roca consolida el seu
caràcter innovador amb una nova iniciativa en el
terreny de la comunicació en signar un conveni
amb la revista "fer salut". Aquesta neix de la
col·laboració entre 14 àrees bàsiques de salut, i
és un bimensual de 16 pàgines en tot color amb
continguts comuns, relacionats amb l'educació a
la salut en el sentit més ampli, i una sèrie de pàgines —l'editorial, la portada i contraportada— que
cada Centre personalitza amb continguts propis.
A més d'estar disponible als Centre d'atenció del
municipi, la revista es repartirà gratuïtament als
domicilis del poble. La primera sortida està prevista per al proper mes de juliol.
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> Entrevista

> Un espai obert que es diu "La Gruta"

És una tarda de ressol primaveral. El cel blanc,
tapissat de núvols, transmet una sensació de calor
que contrasta amb el ventet que bufa com qui no
vol la cosa, però que es fa notar, especialment a
l’ombra. Ens hem citat a la Placeta, un dels llocs
més cèntrics de la Roca. Quan arribo ja m’esperen
al bar. Sortim per poder gravar la conversa, fugint
del xivarri. Comencem amb les presentacions:
han vingut els quatre joves, entre els 21 i els 26
anys, que formen el nucli redaccional de La Gruta
des dels seus inicis: Berta Domènech Garcia, 21
anys, estudiant de Química; Jonathan Merino
Fernández, de 22 anys, que compagina el treball
amb els estudis d’Enginyeria Química; Màriam
Ben-Arab Canela, també de 22, que estudia Belles
Arts i es dedica a la il·lustració i a la pintura; i
Josep Fortuny Terricabras, 26 anys, que fa de professor alhora que conclou els estudis de Biologia.
El que segueix és el recull d’una conversa on les
respostes de tots quatre s’anaven sumant en un
amalgama pràcticament indestriable. En aquest
sentit, i sense treure importància a la diversitat
personal, La Gruta és una veu col·lectiva, i com a
tal la recollim en aquestes pàgines.

© la gruta

> Quan va néixer La Gruta i amb quins propòsits?
Va néixer l’any 2001; ens trobàvem en un moment
de canvis a la Roca i es trobava a faltar un mitjà
informatiu local; a més hi havia coses que no ens
agradaven i volíem dir-les, i també ens semblava
molt important que hi hagués un espai on la
gent del poble pogués expressar-se. Així doncs,
vam veure que hi havia un buit deixat per la
revista Roquerols, i vam decidir agafar el relleu,

© faino

La revista roquerola consolida el seu projecte
informatiu mentre cerca noves complicitats

però d’una manera diferent, sense vincular-nos a
ningú, amb llibertat de pensament…
> Com va sorgir el nom de La Gruta?
Cercàvem un nom femení, que estigués vinculat
amb la Roca, que sonés de forma similar, amb el
mateix nombre de síl·labes; parlàvem del nom “la
pedra”, però no ens agradava; al final va sortir
la Gruta — no sabem si és pel local que teníem,
que era una mica com una cova: se’ns inundava
quan plovia, hi havia molta humitat... El local
estava a l’antic ajuntament; quan vam decidir de
tirar endavant la revista vam demanar un local
on instal·lar-nos i començar a treballar. Ens van
donar les claus i vam trobar el local en males
condicions: goteres a dojo, mobles florits, la
finestra en mal estat... Doncs ens hi vam posar
amb moltes ganes, vam arreglar la finestra, vam
pintar el local, vam arranjar alguns mobles i altres
els vam portar de casa…; al cap d’un temps vam
poder començar a treballar. Vam haver de treure
plantes que hi creixien a dins... potser d’això va
sortir el nom de la Gruta... Al principi tot era bastant precari, també l'ordinador, que s’espatllava o
es “penjava” cada dos per tres; tampoc teníem un
programa per maquetar, com ara: ho havíem de
fer amb un word, que donava molt poques possibilitats gràfiques. Però vam tirar endavant.
> Quin paper juga La Gruta a la Roca?
Nosaltres creiem que és la via per la qual el poble
s’expressa i rep les notícies d’una manera més
amena, més per la mà; la nostra no és una revista
formal, sinó que utilitza un vocabulari molt obert,
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que intenta arribar a tothom. Sobretot, el paper
de la Gruta és estar oberts a les propostes de la
gent. La revista és receptiva a les aportacions que
vulguin fer-nos: per exemple, es poden proposar
noves seccions —algú ja ho ha fet: s’ha obert un
apartat nou del qual ens envien els continguts;
nosaltres només el corregim i maquetem—. El
nostre objectiu principal és que la gent pugui
expressar-se a través de la revista. Volem donar
una informació independent i lliure, sense una
ideologia molt concreta i uniforme. Fins i tot
entre nosaltres, no sempre pensem el mateix; a
l’hora d’escriure un article, ens reunim, en parlem,
discutim les idees fins a arribar a un acord.
> El nom de les seccions i el seu contingut deixen
entreveure una barreja peculiar entre humorisme i compromís; com enfoqueu aquests temes?
Intentem combinar un punt d'incisivitat amb un
punt d’humor; ens agrada prendre les coses d’una
manera desenfadada, però sense oblidar-nos del
compromís, i al revés: ser crítics però sense
caure en un to massa seriós… Tenim una secció
que es diu “la instància rància”, que és un espai
de denúncia fet en clau d’humor, on publiquem
la reproducció d’una instància que presentem
realment a l’Ajuntament, però amb un llenguatge
informal i no tan seriós com el que es fa servir
normalment; a vegades es tracta de temes que
neixen d’alguna carta de lectors que ens descriuen un problema; si ens sembla interessant, el
fem nostre i el transformem en instància. Hi ha
diverses seccions amb un toc d’humorisme en el
nom: “el Repotaje”, per exemple, o “l’Abocador”,
una secció d’articles d’opinió, on la gent aboca les
seves idees… Després hi ha seccions més “compromeses”, com “Món global i món real”, el nostre apartat solidari, que se centra més en temes
de l’exterior, de la realitat internacional, de drets
humans, relacions socials... Són temes que tenen
interès per al poble però que miren més enllà, o
al revés: que ens permeten mirar el món des del
poble. També tractem sovint temes mediambientals, dins l’apartat “la Roca més verda”: aquesta és
una prioritat que ens preocupa i considerem molt
important; d’aquí que hem decidit de publicar la
revista en paper reciclat.
> Per això, entre d’altres coses, heu rebut un
premi de l’Obra Social de Caixa Sabadell...
Sí, aquesta mesura formava part d’un pla d’acció
per consolidar la revista com a referent infor-

matiu en el municipi de la Roca; vam abordar
diferents apartats, un dels quals era el mediambiental, on la millora consistia en fer servir paper
reciclat; un altre era la creació d’una pàgina web,
amb un fòrum de debat; també hi havia un apartat relatiu a la distribució, on demanàvem ajudes
per repartir la revista, ja que a la Roca som “tres
pobles en un municipi” i això obliga a uns desplaçaments extra; finalment, el projecte incloia
un apartat d’activitats, ja que des de la Gruta
col·laborem amb altres entitats, com per exemple
l’Esplai “la Xiruca”, per fer tallers o altres iniciatives que ens serveixen per garantir la viabilitat
econòmica de la revista, perquè des del principi
volíem que fos gratuïta, que és la manera perquè
arribi a tothom.

> Aquest any organitzeu el concurs "Rosa
d’abril": en què consisteix?
També forma part del mateix projecte de presència de La Gruta en la vida cultural de la Roca. Fa
molts anys que es convoca, aquesta és l’onzena
edició. És un concurs de dibuix vinculat amb la
festa major i té dues categories: infantil fins a 14
anys i absoluta; el dibuix guanyador del concurs
—que es tria per votació entre representats de
la revista, de l’Ajuntament i de la Comissió de
Festes, més algun artista local—, és la portada del
programa de festa major, a més d’un premi econòmic. La finalitat és que el programa de festa major
sigui encara més roquerol, i ens sembla bonic que
la il·lustració sigui d’algun artista local. Després
els dibuixos s’exposen i també els pengem a la
pàgina web. Fem el mateix amb el concurs de fotografia —una idea que ens va donar l’Ajuntament i
que ens va agradar: nosaltres repartim carrets, la
gent fa fotos de la festa major, després els recollim, els revelem i les fotos s’exposen i es trien
per votació popular. Darrerament hem començat
també a fer un apartat de fotografies digitals, que
s’exposen a la web; i la veritat és que hi ha hagut
més participants.
> Com valoreu el funcionament de l'espai web?
En els darrers temps ha augmentat força el nombre de visites. Això es nota molt en l’apartat del
fòrum, on la gent va responent a les intervencions,
tot i que això va per èpoques: hi ha moments de
molt moviment i altres més tranquils. La veritat
és que no ens podem queixar. La pàgina web ens
permet completar la revista impresa: per exemple, sobre un article publicat a la revista podem
posar a la web algun document annex que, per
raons d’espai, no s’havia pogut incloure. Creiem
que és bo que hi hagi una certa interacció entre
la revista en paper i la revista digital. Tornem al
que deiem al principi: volem fer una revista oberta, i una de les millors maneres per obrir-la és la
pàgina web.

no és fàcil trobar jovent disposat a “currar-se” una
activitat així. Fer una revista és molta feina: és
escriure i és pensar-hi. De moment costa trobar
gent disposada a fer aquest esforç.
> I com us agradaria evolucionar?
Amb els recursos actuals el sostre de creixement
que tenim és molt baix. Clar, el que ens agradaria
seria una revista en color, amb més pàgines, però
sobretot més col·laboradors... Aquí està la clau:
tenir més gent. Es pot fer una revista molt maca
encara que sigui en blanc i negre, com ara, si es
pot comptar amb gent que tingui coneixements
de periodisme, o de disseny gràfic, amb ganes
d’aportar idees i treballar pel poble. També voldríem continuar amb col·laboracions com les que
estem fent darrerament, amb artistes roquerols
que ens estan dissenyant les portades. De fet,
la revista es va transformant cada any, i per això
el millor per a nosaltres és pensar en objectius a
curt termini, en el que volem fer aquest curs.
Després d’una hora llarga de converses, l’ambient
a fora ha refrescat força; el bar, mentrestant, ja no
és tan ple, així que entrem per escalfar-nos una
mica. La xerrada s’allarga encara una estona, ja
amb la gravadora tancada. Hi ha molta vitalitat i
frescor en aquests quatre joves que han anat aprenent la tasca de periodistes fent-la, en un procés
de descoberta que ja porta cinc anys. No hi ha
dubte que és aquesta barreja de passió, curiositat
i determinació el secret que permet a un projecte
com aquest tirar endavant. Ara només falta que
altres joves com ells s'hi afegeixin. //
© faino
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màriam ben-arab, berta domènech, jonathan merino i josep fortuny
(en l'ordre, a la foto aquí sota) formen el nucli redaccional de la
la gruta des de la seva creació, l'any 2001. sense ser periodistes, han
assumit el repte de consolidar un mitjà informatiu independent al
municipi. la revista, que ha guanyat l'any passat un premi de caixa
sabadell, està plenament implicada en la vida cultural i associativa
roquerola, i organitza el concurs de dibuix "rosa d'abril".

© la gruta

> Entrevista / La Gruta

> Quines són les vostres principals dificultats?
El temps. Sobretot el temps. De moment som
tots estudiants, a punt d’acabar, però encara molt
ocupats amb els estudis, i això fa que el temps
sigui un problema. Ens reunim quan podem, gairebé sempre el cap de setmana; hem de preparar
la revista amb molta antelació, i tot plegat fer-la
representa un munt d’hores que sovint no sabem
d’on treure. Falta temps i gent; som pocs, perquè
NÚM. 28 / ABRIL, MAIG 2006 / 11

> Tres en u

> Primavera festiva a la Roca
Mentre a Santa Agnès segueixen celebrant els actes de commemoració dels 700
anys de l’Església, donant a conèixer un retaule flamenc dedicat a la santa,
a la Roca centre la coral Centre i Energia manté viva la tradicional cantata
de caramelles que aquest any es fa el dia de sant jordi, i a la Torreta preparen
una nova edició de la festa de la creu, com sempre ben farcida d'activitats.

Cantata de caramelles per sant Jordi

El Canonge Josep Ma Martí Bonet, arxiver
principal de la Diòcesi de Barcelona, va
donar mostra de la seva erudició en fer les
explicacions del retaule durant dues visites
guiades, que van ser de gran interès per als
assistents.
Els actes de commemoració tindran continuïtat al llarg de l'any 2006, amb la presència
cada mes d'un bisbe que oficiarà la missa del
diumenge, amb la programació de concerts
com el dels Pueri Cantores de Granollers i,
com a conclusió de les celebracions, amb
l'edició d'un llibre sobre la història de Santa
Agnès i d'un monument que es realitzarà en
l'entorn de l'església.

La tradició vol que, el dilluns de Pasqua, se
surti pels carrers a cantar les Caramelles,
unes cançons d'arrel popular que anuncien
la primavera i la resurrecció del Senyor, amb
les quals els cantaires transmeten la seva
alegria alhora que fan recapte entre la gent
del poble. Aquest costum, que antigament
era molt popular i al qual hi participava
tothom que volia, ara el mantenen sobretot
les entitats corals, com és el cas de la Roca,
on és la Coral Centre i Energia qui, des de fa
molts anys, en manté viu l'esperit.
Enguany, però, hi ha novetats: les Caramelles
es cantaran el dia de Sant Jordi, que cau
el diumenge després de Pasqua, i aquest
cop no seran itinerants, sinó que es faran
en un sol lloc, a la placa de l'Ajuntament a
dos quarts de dues del migdia. D'aquesta
manera es fa coincidir l'actuació de la Coral
amb el Concert de Pasqua, que tindrà lloc a
la tarda del mateix dia 23 d'abril a l'Església
de Sant Sadurní, amb una part del programa
dedicat a Mozart, en l'any dels 250 anys del
seu naixement, acompanyats per la coral
de Premià de Mar, amb qui també cantaran
peces extretes de la pel·lícula "Los chicos del
coro". Aquesta festa musical finalitzarà als
locals de l'Esplai, amb un "tiberi" per a tots
els que s'hi vulguin sumar.
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Torna una nova edició de la Festa de la Creu
a la Torreta, amb activitats durant tres caps
de setmana, des del dissabte 29 d'abril i
fins al diumenge 21 de maig, data en la qual
està prevista l'11a marxa de la Creu, que
tradicionalment tanca el cicle. Com sempre
la programació satisfarà tots els públics:
els més menuts podran participar dissabte
29 en tallers de fer atrapasomnis, i el matí
del dilluns, als jardins de Can Tàpies, gaudir d'un espectacle d'animació; els amics
dels animals podran admirar les actuacions
sorprenents de gossos ensinistrats en el
Campionat d'Agility, que es disputa la tarda
del dissabte i el matí del diumenge al Parc
de Valldoriolf; els joves tindran el matí del
dissabte un taller de paper maixé i el dilluns
1 de maig a la tarda una gran pista d'Slot
(Scalextric); els amants de la música podran
escoltar la nit del dissabte el primer concert
del cicle Filharmonia 2006, amb un programa dedicat a Mozart; finalment, el públic
adult gaudirà amb l'acte d'Homenatge a la
Vellesa previst el diumenge a la tarda, amb
un berenar i música ballable, mentre el dia
1 hi haurà una trobada de Puntaires. La celebració religiosa es fa el diumenge 30, amb
la Missa solemne i l'ofrena a la Creu. Podeu
trobar més informació a l'agenda de la web
municipal <www.laroca.org>. //
© faino

La tradició explica que el fill d'una autoritat
de Roma va demanar la mà de la jove Agnès,
que va negar-s'hi per ser promesa a Déu; el
pretendent, enfurismat, va ordenar cremarla, però les flames no prenien a la Santa,
així que va manar degollar-la. Aquesta és la
història del martiri de Santa Agnès representada en el retaule de 1535, d'estil flamenc,
atribuit a Jaume Fornés i des de 1916 dipositat a la Pia Almoina de Barcelona. Però entre
el 23 i el 27 de febrer el retaule va tornar a
l'església de Santa Agnès perquè els roquerols tinguessin ocasió de veure'l i admirar-lo
in situ.

Festa de la creu a la Torreta

© coral centre i energia

700 anys de l'església de sta. Agnès

> La lupa

> Un any d'activitats en xifres

© faino

© faino

A vegades no hi ha res com els números per visualitzar d'una forma
resumida i clara alguns aspectes de la tasca diària que s'està realitzant
des de l'ajuntament, així com el grau d'interacció creixent entre
l'administració i la ciutadania, a qui aquests serveis van adreçats.

relació dels ciutadans
amb l'ajuntament
> Núm. sol·licituds d'entrada i sortida

territori

Medi ambient

> Relació d'activitats: 62 llicències

> Deixalleria

> Urbanisme

2003

2004

2005

registre entrada

9.541

9.540 10.303

expedients

registre sortida

6.203

7.415

Obres majors

88

total

15.744 16.955 17.880

Obres menors

254

7.577

> Web municipal (www.laroca.org)
• Núm. mig de pàgines vistes per dia: 1.100
• Núm. mig de visitants diaris: 300
• Núm. sol·licituds d'entrada: 149

900
800
700
600
500
400
300
200
100
¤

Total
(voluntària
+executiva)

93%

99%

740
720
700
680
660
640
620
600
¤

Despesa corrent per habitant 2002-2005
681,40

2002

2003

724,92

2004

804,77

2005

Deute per habitant 2002-2005
717,20

631,64

2003

> Transport públic

75

Any

Viatges

Viatges per hab.

529

total

946

2002
2003
2004
2005

71.926
99.603
131.015
159.644

9
12
15
17

2004

> Piscines municipals
• Abonaments: 1.481
• Entrades: 3.359
• Cursets: 2.182

2005

> Esport federat

Educació
Centre
CEIP Pilar Mestres
CEIP la Torreta
CEIP Mogent
IES la Roca
Escola Bressol
total

Cultura
> Activitats culturals
• 6 festes majors
• 9 festes de barri i aplecs
• 109 activitats culturals

691,23
666,72

2002

23%
28%
34%
37%

Altres (certificats, avals, 1a ocupació...)

© faino

Voluntària

642,39

Ús per hab.

1.908
2.418
2.979
3.370

Esports

Eficiència en la gestió tributària

Eficiència

Núm. usuaris

2002
2003
2004
2005

Assabentat d'obres menors

Àrea econòmica

Gestió tributària
(rebuts)

Any

> Biblioteca
• Visites: 47.961
• Prèstecs: 19.957
• Socis: 2.300

Núm. alumnes
471
158
69
423
82
1.203

Esport
Futbol
Handbol
Altres (petanca, arts marcials...)
total

Esportistes federats

466
230
228
924

Serveis socials
• Intervencions: 7.337
• Usuaris servei d'atenció domiciliària: 51
• Usuaris servei teleassistència: 29

> Serveis i activitats per a la gent gran
Centre
Casal d'Avis de la Roca
Casal d'Avis de la Torreta
Casal d'Avis de Sta. Agnès
total

Visites d'usuaris
9.600
6.910
1.660
18.170
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> Altaveu

> Solidaritat participativa

La condició d'enorme privilegi implícita en el
nostre sistema de vida només se'ns fa evident
quan provem a comparar-la amb la situació
dramàtica en què viu una part important de
la població del planeta, no només en països
llunyans d'Àfrica, Àsia o Amèrica del centresud, sinó també, i cada cop més, a prop de
casa nostra. El municipi de la Roca ja fa anys
que ha fet una aposta clara per la solidaritat
i la cooperació, a la qual destina actualment
un 0,9% dels recursos municipals (i vol arribar fins l'1% l'any vinent); però també vol
incidir en les activitats de sensibilització i de
coneixement de la realitat del 3r i 4t món on
es realitzen projectes solidaris.
Són aquestes, en resum les motivacions i
objectius fonamentals de la Setmana de la
Solidaritat que s'ha celebrat recentment a la
Roca, en una tercera edició rica de propostes. La implicació creixent de les entitats del
poble, juntament amb la bona acollida de la
ciutadania, han permès consolidar aquest
projecte com una important cita primaveral
i participativa per als roquerols. Enguany
han estat fins a quinze les entitats que han

col·laborat en la confecció del programa,
amb un especial protagonisme de les escoles, que permeten connectar amb el públic
més jove, sovint també el més receptiu.
El programa s'ha estrenat, de fet, amb una
Caminada que el CEIP Pilar Mestres organitza cada any a benefici de "la Escuelita" de la
comunitat salvadorenya de Nueva Esperanza,
amb la qual està agermanada (una activitat a
la qual dediquem "el Termòmetre", al peu de
la pàgina 15). També van ser molt interessants
les xerrades que el jove senegalès Ahmadou
T. Diallo, voluntari de Mans Unides, ha tingut
amb els alumnes dels diferents centres educatius del municipi, explicant experiències
de la seva infància al Senegal així com contes
de la seva terra, i responent a les preguntes
dels nois i noies, sempre curiosos envers allò
que no coneixen.
Molt interessant també la xerrada que
Cristina Serrà —membre de l'associació
"Amics del Bisbe Godayol"— ha tingut amb
els alumnes de 4t d'ESO de l'IES la Roca, en
la qual ha donat a conèixer el projecte de
cooperació a la Prelatura d'Ayaviri, als Andes

© mònica ventura

© ajuntament de la roca

© mònica ventura

La col·laboració activa d'entitats municipals i ong d'àmbit comarcal
ha fet de la 3a setmana de la solidaritat un moment de participació
intensa, amb un seguit de propostes que durant vuit dies han
sensibilitzat la comunitat roquerola sobre els diferents projectes
solidaris amb el 3r i 4t món que s'impulsen des del nostre municipi.

peruans, en què l'ajuntament de la Roca
participa amb una aportació econòmica. A
través d'ella hem sabut del delicat estat de
salut del Bisbe —que vam entrevistar en el
núm. 22 d'aquest butlletí— que l'ha obligat
a deixar l'alta muntanya per traslladar-se a
la costa.
Cinema, exposicions, teatre infantil, joc i
tallers han completat la programació:
un cine-fòrum al voltant de la pel·lícula
"Las Maquiladoras", sobre la realitat de
l'explotació laboral de les dones; una exposició realitzada pels alumnes de l'institut sobre
"Pobresa, mediambient, desenvolupament
i cooperació"; el taller de cuines del món
organitzat per la Gruta i l'Esplai la Xiruca;
l'espectacle infantil "Una escola de nassos.
Donem una lliçó a la guerra!", que ha portat una barreja de denúncia i de somriure
per als més petits, de la mà de Pallassos
sense Fronteres. Entre els actes de cloenda
d'aquest cicle solidari destaquem l'amistós
d'handbol entre els veterans del BM La Roca
i l'equip d'interns del Centre Penitenciari
Quatre Camins. //

> L'ajuntament demana la revisió del projecte de la
interpolar per apropar més el TGV a l'autopista
En les darreres setmanes l’Alcalde, Miquel
Estapé, s’ha reunit amb el Secretari de Mobilitat
de la Generalitat, el Sr. Manel Nadal, i el Director
General de Carreteres, Jordi Follia, per a revisar
la darrera proposta de la interpolar C-35 (nou
projecte que defineix dos carrils laterals per
banda a l’AP-7) al seu pas per Can Colet. La
interpolar inclou una rotonda a l’alçada de Can
Borrell (sobre l'existent però més gran) que és
el principal obstacle que limita l’apropament del
TGV a l’autopista.

A partir la petició de l’Ajuntament, Carreteres
ha preparat una nova proposta de rotonda que
permetria al TGV allunyar-se de Can Colet 18
metres més dels previstos inicialment i així facilitar la urbanització d’un talús vegetal i una mota
de terra per minimitzar l’impacte visual i acústic
de la línia de tren. En les properes setmanes
s’espera que el Ministeri de Medi Ambient presenti la declaració d’impacte ambiental del TGV,
pas previ a l’aprovació del projecte definitiu que
es preveu estigui redactat abans de l’estiu.
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Peatge

Nova
rotonda

Nou traçat proposat

> Xarxa ciutadana

> L'empenta

> Nens
"a tope"
L'arribada d'un nounat en una família suposa
un canvi substancial d'equilibris que no sempre és fàcil assumir, especialment en situacions de dificultat econòmica severa. Tant si es
tracta del primer nadó com si aquest arriba
en una família nombrosa, la nova situació pot
desbordar els pares, que no estan en condicions de fer front a les atencions que l'infant
demana.
L'equip sanitari del Centre d'Atenció Primària
"Vicenç Papaceit" de la Roca, integrat per
les professionals de Pediatria i les Assistents
socials, està fent el seguiment des de fa dos
anys d'algunes situacions familiars que necessiten suport en el procés de criança dels
seus fills. Aquest programa d'ajuda, que va
començar l'any 2004 amb 3 famílies, consistia
en una intervenció centrada en facilitar a les
famílies llet en pols i bolquers, dos articles de
primera necessitat i no precisament econòmics. L'any passat es va estendre fins a 10 famílies, amb un seguiment que, a més de l'atenció
directa, incidia en aspectes de prevenció individualitzada. Enguany l'Ajuntament ha destinat més recursos per permetre l'ampliació
del programa, que ha començat aquest mes
d'abril i al qual ja participen més de 10 famílies. L'adhesió està oberta tot l'any i preveu
un seguiment constant, amb revisió cada dos
mesos i moments d'intervenció grupal i treball
de prevenció entre diverses famílies, per compartir experiències i donar-se suport mutu.
I amb l'objectiu final que tots els nens de la
Roca, independentment de la situació econòmica, puguin anar creixent "a tope".
+ informació: capvpapaceit@absroca.com

> Termòmetre

> 260 inscrits a la caminada
per a "la Escuelita"
Molta participació a la Caminada Popular en
benefici de la "Escuelita" de Nueva Esperanza,
una comunitat del Salvador agermanada amb
el CEIP Pilar Mestres. Concretament han estat
260 les persones que van formalitzar la seva
inscripció i van fer el recorregut previst per
l'organització. Aquesta activitat va donar el
tret de sortida de la 3a Setmana Solidària i va
fer possible la recaptació d'uns diners per contribuir al projecte de la Escuelita.

> Agenda
21 d’abril al 13 de maig
Centre Cultural “La Torreta”
Exposició
“Silenci (...): La natura ens parla”
Maria Rosa Martín Anfruns
Un espai per aturar-nos a observar i a
sentir la natura que ens envolta en la
nostra vida quotidiana, en un entorn
cada cop més urbà.
dissabte 22 d’abril
12h Centre Cultural “La Torreta”
Espectacle familiar - màgia
“Campi ki pugui”
Un espectacle de màgia divertit, per a
totes les edats, amb la pallassa Croqueta
Picarol i el Mag Màgic.
A càrrec de Mag-Màgic
Del 27 d’abril al 18 de maig
Espai II: Biblioteca
Exposició – Paco Merino (1948-2004)
“35 Anys a la Torreta”
Artista local afincat a La Torreta, Paco
Merino, va exposar la seva obra tant a la
comarca com a fora. En el seu recorregut
artístic va treballar i dominar diferents
tècniques (guaix, llapis, cafè a partir del
qual va crear les seves tonalitats sèpia...),
buscant donar vida a cadascuna de les
seves creacions.
Concurs
“3r Concurs de punts de llibre de la
Biblioteca”
3a edició del concurs organitzat per la
Biblioteca per commemorar el seu 3r
aniversari. Tres categories dotats amb
100 euros cada primer premi. Els punts
guanyadors seran editats com a punts de
llibre de la BPLRV per a l’any 06.
Recull les teves bases a la Biblioteca i
participa-hi!
Presentació de punts: fins al 31 de
maig.
Lliurament de premis: 9 de juny a les
19’30 h.
dijous 11 de maig
18 h Biblioteca
Hora del conte
“La lluna en un cove”
Vine a la Biblioteca a demanar la lluna
en un cove... demana l’impossible i amb
una mica d’imaginació els teus desitjos es
faràn realitat. Viatjarem fins a la lluna
sense pagar peatge de la mà de la bruixa
sense escombra.
A càrrec de Clara Gavaldà.
dijous 11 de maig
20.30 h Biblioteca
Tertúlia literària
Llegim: a Sándor Márai.
L’última trobada.
A càrrec de Dolors Vinyes.
Si estàs interessat en participar-hi posa’t
en contacte amb la biblioteca.
> Seguiu la programació
d’activitats a www.laroca.org

Del 18 de maig al 18 de juny
Centre Cultural “La Torreta”
Exposició/ Mostra d’Art de la RoCa
Efraïm Rodríguez: Estruços
Unes creacions sorprenents on tota mena
d’objectes donen vida a unes elegants i
insòlites figures inspirades en aquests
ocells no voladors.
del 22 al 27 de maig
Exposició de l’Escola bressol “Les
Orenetes”.
“Sant Ponç des de l’Escola bressol”
Mostra d’herbes aromàtiques i de productes naturals elaborats pels infants
de l’escola.
Inauguració: 22 de maig a les 18 h.
dilluns 29 de maig
18 h Biblioteca
Espectacle familiar
“EsMORZART”, en commemoració
de l’any Mozart.
Es pot fer música amb el gest més senzill:
remenant el sucre dins la tassa de llet de
l’esmorzar, tallant el pa amb un ganivet
de serra, xarrupant el suc de taronja...
O pitjant amb un sol ditet l’aparell de
música, on hi tenim el disc compacte de
Mozart. I totes aquestes melodies les trobarem entre contes per saber una mica
més de la vida de Mozart, amb un xic de
música i alguna cançó.
A càrrec d’Ada Cusidó.
de l’1 al 30 de juny
Exposició
“Punts de llibre de la BPLRV”
Exposició de tots els punts de llibre presentats en el concurs amb motiu del 3r
aniversari de la Biblioteca.
del 2 al 18 de juny
Espai II: Biblioteca
Exposició/ Mostra d’Art de la RoCa
Màriam Ben-Arab Canela
“Monotips”
El monotip és una tècnica del gravat
que, com ja indica el seu nom, només
permet treure una còpia d’una mateixa
planxa. Aquesta exposició pretén ser un
microcosmos en el que els protagonistes
són el color, la línia i la textura, tot per
donar forma a uns personatges suaus i
enigmàtics.
Inauguració: 2 de juny a les 20 h.
dijous 8 de juny
20.30 h Biblioteca
Tertúlia literària
Llegim: a Thomas Mann
La muntanya màgica.
A càrrec de Dolors Vinyes
Si estàs interessat en participar-hi posa’t
en contacte amb la biblioteca.
10 de juny
13 h Biblioteca
Presentació del llibre “Exodo”, de
Remedios Oliva Berenguer.
Obra guanyadora de la 8ª edició del
premi “Romà Planas i Miró” de memo-

rials populars. Presentació de l’acte a
càrrec de l’escriptora Assumpta Montellà
i Carlos.
Organitza: Arxiu de la Memòria
Popular.
Concerts a la Terrassa
Al juny comença el cicle de concerts
nocturns a la Terrassa que es portaran
a terme a la Biblioteca i al Centre
Cultural "La Torreta" durant els mesos
de juny, juliol i setembre. No us perdeu
la programació d'enguany!
16 de juny
22 h Biblioteca
“Final de trajecte, cançons de
Cabaret”.
Espectacle musical a partir de les lletres i les cançons de Bertold Brecht,
Kurt Weill, Paul Dessau, Maurice
Magreé... Totes elles tenen un nexe en
comú: temes com el comunisme, la fam,
la guerra, l’exili, la pobresa dels pobres
i la riquesa dels rics... Cançons escrites
entremig de les dues guerres mundials,
però encara amb molta vigència, malauradament avui en dia.
A càrrec de Microcosmos Teatre.
Tallers
Del 6 d’abril a l’1 de juny
Taller de gralla
Hora: 19.30 - 20.30 h
Lloc: Espai jove el Roc
del 7 d’abril al 2 de juny
Taller de còmic
Hora: 19 a 20.30h
Inscripcions: Espai jove el Roc
Del 17 al 28 d’abril
Exposició Saló de l’ensenyament
Tota la informació acadèmica sobre
SFGM, universitat, etc.
Lloc: Espai Jove el Roc
Del 8 al 12 de maig
Taller de Xapes
Hora: 18h
Lloc: Espai Jove K-1 - Centre Cultural
La Torreta
Dissabte 20 de maig
Sortida al saló de les dues rodes
Tot allò que t’interessa sobre el món de
les motos.
Inscripcions i informació: Espai jove el
Roc i Espai jove K-1
Estiu jove
Ja està a punt la programació
d’activitats esportives i lúdiques que,
com cada any, promou l’Ajuntament
en col·laboració amb les entitats del
poble. En breu estarà disponible una
guia amb una descripció detallada de
l’oferta i de les modalitats d’inscripció.
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> Xarxa ciutadana

> Ascensor

> La postal

Elskekorrenmolt
i els que no corren
gens

El camí de la Font

Enguany se celebra la 25a edició de "la Marxa de
la Roca", que va néixer gràcies a l'empenta del
grup d'escoltes de "El Cau"; més tard, l'associació
Elskekorrenmolt en va agafar el relleu. Després
d'haver organitzat el passat mes de desembre una
marxa popular per col·laborar amb la Marató de
TV3 contra l'Alzheimer, a la qual van participar
680 corredors, Elskekorrenmolt preparen noves
activitats de cara a l'estiu.

El camí de la Font, amb vistes del castell de la Roca encara en ruïnes.

© elskekorrenmolt

amunt

per als propers números, seguim recollint imatges del passat proper o llunyà de la roca del vallès.
si teniu alguna postal o fotografia d'època, us animem a enviar-nos-la a l'ajuntament: intentarem
publicar-la al butlletí, o com a mínim la digitalitzarem perquè formi part de l'arxiu de la roca.
d'aquesta manera, podrem compartir el coneixement del nostre passat i enriquir el patrimoni de tots.

avall
Els retards en el repartiment del correu a la Roca han
superat el punt límit, amb acumulacions que han arribat a les 15.000 cartes, 12.000 impresos i 150 certificats
pendents per repartir, i retards de fins a 4 setmanes,
a causa del dèficit de personal i de la falta de reacció
de Correus. Després de traslladar les queixes de la ciutadania durant mesos sense resultat, l'Ajuntament ha
impulsat una Auditoria externa per recollir proves dels
incompliments del servei i traslladar-les a qui correspongui, per resoldre aquesta situació insostenible.
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> Directori
Ajuntament de la Roca
Oficina de la Torreta
Oficina de Santa Agnès
Policia Local
Policia Local - nou telèfon
Serveis Socials
Centre d’Atenció Primària la Roca
Dispensari Municipal la Torreta
Consultori Santa Agnès
Biblioteca Pública
Casal d’avis de Roca-Centre
Casal d’avis de la Torreta
Centre Cívic Can Tàpies
Centre Cívic de Santa Agnès
Casal de Joves "El Roc"
Edita: Ajuntament de la Roca del Vallès
Disseny i realització: Faino comunicació, s.l.
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93 842 20 16
93 860 41 50
93 842 48 04
93 842 20 75
600 44 55 77
93 842 44 32
93 842 44 32
93 860 32 00
93 842 21 88
93 842 44 61
93 842 24 40
93 879 34 41
93 860 41 50
93 842 25 74
93 842 12 40

Casal de joves de la Torreta
CEIP Pilar Mestres
CEIP Mogent
CEIP la Torreta
93 870 53 21
IES La Roca
Escola Bressol
Jutjat de Pau
Farmàcia de la Roca
Farmàcia de la Torreta
Piscines Municipals
Piscina Municipal de Santa Agnès
Arxiu de la Memòria Popular
Taxis
608 59 83 13
Taxis
Deixalleria
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93 870 44 87
93 842 27 52
93 842 03 75
93 870 41 92
93 842 24 14
93 842 40 65
93 842 25 71
93 842 28 50
93 870 72 62
93 842 44 69
93 842 03 67
93 842 24 55
609 70 63 51
629 26 12 12
93 842 07 25

