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> A fons

> Les principals actuacions per al 2007
Equilibri pressupostari i nova inversió per oferir més i millors serveis al
ciutadà

Nota: Projectes en curs: Actuacions ja iniciades ﬁnançades parcialment o total amb recursos del pressupost del 2006
* Actuacions que no executa directament l’Ajuntament
© anna mas

recursos ordinaris
> INGRESSOS 2007
1. Imp. Directes: IBI,IVTM, IAE, Plusvàlues
2. Impost Indirecte: Construccions
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Tranferències corrents
5. Ingressos patrimonials

EUROS
4.284.480 €
2.100.000 €
1.168.177 €
1.882.484 €
347.384 €

TOTAL ORDINARI
RESULTAT ORDINARI

9.782.526 €
36.000 €

> DESPESES
1. Personal
2. Béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Passius financers
TOTAL ORDINARI

EUROS
3.201.839 €
4.819.323 €
228.398 €
501.377 €
995.588 €
9.782.526 €

recursos extraordinaris

90.000 €

Projecte nova escola bressol
Projecte nova escola infantil
i de primària de la Torreta
Projectes en curs
Escola Mogent *
Escola de Música

EUROS
7.035.011 €
1.293.846 €
322.152 €
20.000 €

TOTAL EXTRAORDINARI
RESULTAT EXTRAORDINARI
TOTAL INGRESSOS

9.656.008 €
- 36.000 €
19.438.534 €
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educació

> INGRESSOS 2007
3 Contribucions Especials
6 Gestió Patrimoni
7 Subvencions per inversions
8 Actius financers

160.000 €

> DESPESES
6 Inversions
7 Transferències de capital
8 Actius financers
9 Préstecs

EUROS
9.672.008 €
-€
20.000 €
985.000 €

TOTAL EXTRAORDINARI

9.692.008 €

TOTAL DESPESES

19.438.534 €

medi Ambient i prevenció forestal
Agenda 21 i activitats ambientals 25.700 €
Prevenció d’incendis forestals
26.972 €
Parc de la Serralada Litoral
42.000 €
Projectes en curs

3.750.000 €
24.000 €

Neteja i rehabilitació del riu
Mogent i passatge fluvial
300.000 €

cooperació amb el 3r món
Depuradora de la Roca*
1% a projectes de cooperació
i desenvolupament del 3er món

8.500.000 €
61.000 €

salut

cultura i joventut

esports

Projectes en curs

Construcció d’un local de 1300 m2
pel Casal d’Entitats al pla de les Hortes *
25.000 €
Parc Arqueològic de Can Planas 25.000 €
Millores de condicionament del
Centre Cívic de Santa Agnès
54.000 €

Obres complementàries a la zona esportiva
de la Roca centre (projecte redactat)
600.000 €
Minipavelló a la nova escola Mogent
(projecte redactat) *
300.000 €

Centre Mèdic de Santa Agnès* 700.000 €

Projectes en curs
Vestidors i grades del camp de futbol
de la Torreta
Pavelló polisportiu

Projectes en curs
Centre Cultural de la Roca Centre
1.800.000 €
Projecte Casal d’Entitats
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> A fons / Actuacions 2007
EDITORIAL

Oferir més serveis, infrastructures i equipaments, donar més serveis per a la
gent gran, millorar el transport i mantenir les infraestructures existents
són els grans objectius del pressupost municipal de 2007.

Fets,
no paraules
miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

urbanisme

habitatge públic

Projecte d’urbanització
de Sant Carles - Santa Agnès
Millora de l’accessibilitat del carrer
del Bosc
Redacció del projecte d’urbanització
de Can Gurri
Projecte d’urbanització de Sant Jordi

Projecte de 60 habitatges de venda al pla
de les hortes*
Projecte de 15 pisos de lloguer a la parcel·la
de l’Ajuntament vell*
Projecte de 108 habitatges a Maiols – Can Planes:
36 en lloguer i 72 en venda *
Projecte de 36 habitatges de venda
al sector el Molí de Santa Agnès*

140.000 €
90.000 €
80.000 €
80.000 €

Projectes en curs
Parc de can Planes*
1.560.000 €
Parc fluvial del pla de les Hortes
1.455.000 €
Millores de l’avinguda Gaudí - Sta. Agnès 64.875 €
Urbanització del torrent de Sta. Agnès*
60.000 €
Reforma integral de la plaça Valldoriolf la Torreta
689.000 €
Urbanització de la plaça del Mogent*
320.000 €
Urbanització de la plaça de
can Torrents i Rambla*
1.800.000 €
Condicionament de l’Horta de
la Rectoria vella - Santa Agnès
160.000 €
Urbantizació del carrer Verge
de Montserrat i Manuel de Falla
274.000 €
Obertura del carrer Noguera Santa Agnès
120.000 €
Zones verdes del sector del Molí de
Santa Agnès*

gent gran
Serveis d’atenció a domicili
90.000 €
Gestió dels centres de serveis a
la gent gran
174.000 €
Construcció d’un local de 500 m2
per al centre de la gent gran de la Roca
centre a la parcel·la de l’Ajuntament vell *
Projectes en curs
Centre Serveis a la Gent Gran de
Can Tàpies - la Torreta
260.000 €

serveis urbans
Servei de gestió de les escombraries
i recollida selectiva
Pla de millora de la mobilitat
Pla de millora de l’asfaltatge i voreres
Projecte del col·lector de la Pineda
Millora del transport públic en autobús
Millores dels parcs infantils

730.000 €
120.000 €
180.000 €
20.000 €
222.000 €
60.000 €

A l’hora d’aprovar el pressupost del proper any és
el moment de deixar de banda “les paraules” i concretar els “fets”, és a dir, les actuacions que s’han
prioritzat portar a terme, tenint en compte les
limitacions del finançament municipal. En aquesta
butlletí us presentem les principals actuacions que
el l’Ajuntament està impulsant per a l’any 2007 i
que finalitzaran durant l’any vinent i el 2008.
Vull destacar especialment els projectes a l’àmbit
de la salut i l’educació que compten amb el suport
del Govern de la Generalitat. Concretament la
construcció del centre mèdic de Santa Agnès,
l’escola Mogent de la Roca centre, i la redacció dels
projectes d’una nova escola infantil i de primària a
la Torreta i una nova escola bressol.
Pel que fa als serveis a la gent gran, hem multiplicat
per dos el pressupost destinat a l’atenció domiciliària per atendre el gran increment de demanda. A
més, destinarem l’1% del pressupost dels ingressos
propis a la cooperació amb el 3er món, una fita que
ens col·loca entre els 100 municipis més solidaris
de Catalunya.
En relació a l’habitatge a un preu accessible,
s’iniciarà a la segona meitat del 2007 la construcció
de 219 habitatges de promoció pública, primer al
pla de les Hortes i més tard al Molí de Santa Agnès
i Maiols – can Planes.
També vull remarcar la construcció de nous equipaments culturals (centre cultural de la Roca centre),
esportius (pavelló poliesportiu), per a les entitats i
la gent gran (casal d’entitats i nou casal d’avis a la
Roca centre i reforma de can Tàpies a la Torreta) i
espais urbans (plaça de can Torrents, del Mogent,
de Valldoriolf, el Molí de Sta. Agnès, l’horta de la
rectoria i els parcs de Can Planes i del pla de les
Hortes).
Molts projectes que donen compliment al nostre
compromís explicitat al Pla d’Actuació Municipal
aprovat a principis de mandat i que us convidem
a revisar. I moltes actuacions per a que la Roca
continuï essent un municipi amb bons serveis i
equipaments, i sobretot un lloc tranquil, segur,
amb una molt bona convivència, on gaudim d’un
alt nivell de qualitat de vida. //
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> grups municipals (+ info a www.laroca.cat)

PSC-GIR
> Fer és més important
que desfer, sumar és més
important que restar
En el darrer ple municipal, CiU va presentar una En
aquest butlletí es presenta una llarga llista de projectes que l’Ajuntament impulsa per a l’any 2007 i que
donen compliment al compromís del Pla d’actuació
municipal aprovat a principis de mandat. Davant
l’acció del govern, el principal paper de l’oposició
és, al nostre entendre, la presentació de propostes
alternatives amb una crítica constructiva que ajudin

CiU
> Projectes i actuacions
per al 2007
Parlar de projectes i actuacions per l’any 2007 és parlar
de l’aparell propagandístic de l’actual equip de govern
de cara al proper compromís electoral municipal del 27
de maig.
Les obres en curs ja són les cartes clarament electoralistes que juga l’actual equip de govern suposadament
socialista. El Centre Cultural de la Roca Centre, el nou
pavelló poliesportiu i la plaça de l’Ajuntament - Can
Torrents són les tres obres estel·lars que no s’han començat ﬁns al darrer any del mandat per poder-les inaugurar el mes d’abans de les eleccions.
El poble de la Roca hauria d’exigir més rigor a l’actual
equip de govern i que s’atengués a les necessitats reals
i al dia a dia, i no només a cops d’efecte que es repe-

ICV
> Se aprueba la Ley
de dependencia
en el Congreso
El pasado día 30 de noviembre de 2006 se
aprobó en el congreso de los diputados la
Ley de Dependencia con el sorprendente
voto en contra de CiU y otros partidos nacionalistas. La ley de dependencia
garantizara el derecho de ser atendidos

ERC
> Un món al revés, on els
conills volaran?
Després de la presentació pública i multitudinària que es va fer a Santa Agnès de la Universitat de Telefónica (deu persones segons la
premsa), ara ja sabem més coses d’aquest projecte. Sabem que el primer que es farà serà l’hotel
(curiosa manera de començar una “universitat”),
i sabem també que tot el perímetre d’aquest
complex estarà tancat i amb fortes mesures de
seguretat a dins i fora, amb càmeres i guardes

a millorar els projectes i, per tant, a millorar el nostre
municipi.
Si analitzem el darrer butlletí de CiU, on es fa una crítica dels projectes de les places de Can Torrents i de
Valldoriolf qualiﬁcant-los de “dues desfetes”, algú podria entendre que aquest partit va votar-hi en contra i
que va presentar propostes alternatives. Si consultem
l’acta del ple del 15 de desembre del 2005, ens trobem
que la plaça de Can Torrents es va aprovar amb els vots
favorables del PSC i, també, de CiU, sense que s’hi presentés cap al·legació. I, si consultem l’acta de la Junta
de Govern del 28 de setembre del 2006, en la qual es
va aprovar deﬁnitivament el projecte de reforma de la
plaça Valldoriolf, ens trobem que tampoc es va presentar cap suggeriment, tot i que es va ampliar el termini
d’al·legacions a petició de CiU, entre d’altres.
En el mateix butlletí també es fa una crítica dels projec-

tes d’habitatge públic, dient que són una “enganyifa”
i una “excusa per a l’especulació”. Deixant de banda
aquests qualiﬁcatius tan poc constructius, cal dir que
l’equip de govern ha fet els deures i va presentar, el
juny del 2005, el Pla d’habitatge públic d’aquest mandat. Més tard, en el ple de l’abril i en el del novembre
d’enguany, s’han aprovat els convenis per a la construcció d’uns 219 habitatges a la Roca Centre (Pla de les
Hortes, Ajuntament Vell i Maiols - Can Planes) i a Santa
Agnès (el Molí).
Ara bé, en una qüestió tan important per als joves de la
Roca, ¿el principal grup de l’oposició no hauria de presentar una proposta alternativa concreta i formal? Si vol
ser realment una alternativa de govern, caldria que recordés aquella frase de l’expresident Jordi Pujol: “Fer és
més important que desfer, sumar és més important que
restar, construir és més important que destruir”.

teixen cada quatre anys per intentar perpetuar-se a les
poltrones.
La gestió dels darrers dotze anys de l’equip de govern
socialista s’ha caracteritzat per la improvisació continuada i la política del pal de cec, sense cap mena de
planiﬁcació, sense visió de futur, ni cap idea global de
com vertebrar el municipi.
Ara, les obres començades fa tan poc temps van tard.
La manca de planiﬁcació farà que s’hagi de córrer per
poder-les acabar en les dates adequades per als talls de
cinta, i això anirà en detriment de la qualitat de l’obra
pública, ja per si mateixa sempre per sota mínims. Mentrestant el poble, estafat, ha passat altres quatre anys
sense poder gaudir d’aquests espais urbans i d’aquests
equipaments.
Quan el temps es tira al damunt, i a la vista de resultats
electorals poc favorables a les darreres eleccions autonòmiques, en què el partit de l’actual equip de govern
ha patit un fort retrocés al municipi, cal fer encara més
i més promeses.
Entre aquestes hi ha la del Pla de l’habitatge social. El regidor adjunt de la marca blanca dels socialistes, ICV, un
cop desproveït de la seva careta falsament ecologista,

només pot oferir habitatges socials per intentar repetir
com a regidor. Però... que no li passi com a Badalona! De
totes les promeses fetes, ni a Can Planas ni al Pla de les
Hortes es pot començar res ﬁns que no acabin les lentes
i feixugues tramitacions urbanístiques. I tot això, si la
justícia no anul·la aquests plans irregularment tramitats, un d’ells ﬁns i tot amb el vot de l’alcalde, favorable
als interessos del seu propi pare. A aquestes altures: a
qui volen enganyar?
Així mateix, amb la Torreta i Santa Agnès de Malanyanes
abandonades, quins projectes cal engegar a sis mesos
de les eleccions? ¿Quin sentit té actuar sobre la plaça
de Valldoriolf o sobre la rectoria vella sense una visió de
futur i un ﬁl conductor de com endreçar la vida social i
urbana en aquests dos nuclis?
Després de dotze anys, ¿no és immoral i indigne deixar
encara més hipoteques a un possible futur equip de
govern que pugui sorgir de les properes eleccions municipals a partir d’aliances que permetin conformar una
nova majoria, que permeti treballar amb un nou model
de municipi a nivell social, cultural i territorial?
No s’ha fet prou mal ja en els darrers dotze anys?
La Roca necessita un canvi!!! No un recanvi.

por las administraciones públicas a todas
las personas dependientes.
La ley entrará en vigor el 1 de enero de
2007 y universaliza el servicio de atención a las personas dependientes mediante régimen de copago por parte del usuario en función de su renta y su situación
patrimonial.
En nuestro municipio por acuerdo del
pleno de 15 de diciembre 2005, con efecto
1 de enero de 2006, se estableció el servicio de asistencia domiciliaria (SAD) que
se presta por una empresa externalizada y
se garantiza la universalización del servicio en régimen de copago. El SAD ofrece

distintos servicios como: teleasistencia,
telealarma, ayuda a domicilio y comidas
a domicilio.
Desde su implantación el incremento de
los servicios es sostenido, siendo el servicio de teleasistencia el que más ha crecido de 16 usuarios en el año 2005 hemos
pasado a más de 85 actualmente.
El establecimiento del SAD y su buen
funcionamiento demuestra que uno de los
grandes objetivos de esta legislatura: el
incremento y mejora de los servicios a las
personas, no solo se esta cumpliendo si no
que como es el caso nos estamos adelantando a legislaciones de ámbito superior.

de seguretat. ERC ens preguntem com quedarà
tot aquest espai natural, considerat d’interès forestal i paisatgístic, que juga un paper de corredor
ecològic entre el massís del Montseny, el Montnegre-Corredor i la Conreria - Sant Mateu - Céllecs.
Com quedarà afectat, tenint en compte que tot
aquest perímetre estarà encerclat com ja ho està
el perímetre del golf de Vilalba. A més a més, cal
afegir-hi que el projecte urbanístic de Maiols Can Planes també s’ediﬁca sobre aquest corredor
ecològic i que probablement d’aquí a pocs anys
una de les potes del Quart Cinturó travessarà el
nostre municipi. Cal que tots els lectors d’aquest
butlletí també feu aquesta pregunta a l’equip de
govern, pretesament “d’esquerres” i també “ecologista”. El nostre alcalde i la resta de l’equip de
govern sembla com si haguessin fet un proﬁtós
curset accelerat de prestidigitació; ho diem per

la facilitat amb la qual ens intenten fer veure allò
que ells volen. Però, si ens ﬁxem detingudament
en la realitat, veurem que és tot el contrari d’allò
que aparenta. De nou en aquest acte l’alcalde
ens va repetir la seva frase favorita: que aquest
projecte ens portarà “riquesa” (el que no ens diu
és a qui); nosaltres opinem que potser també ens
portarà a tots més especulació i més encariment
en l’habitatge o els lloguers. També pensem que
la riquesa d’un municipi es pot mesurar d’una
altra manera: amb la preservació del seu entorn
natural i ecològic. Però no us preocupeu: l’equip
de govern té solucions per a tot. Potser ara faran
un curset accelerat d’ensinistrament d’animals
i ens explicaran que ensenyaran a les bestioles
que baixen del Montseny, que quan arribin a la
Roca volin ﬁns a Céllecs. I és que la Roca, ja és un
món al revés?
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> Des del municipi

> Notícies
> Medi Ambient
> El Ministeri de Foment inicia l’expedient

d’expropiacions a la Roca per les obres del TAV
El passat 8 de desembre el BOE ha publicat una
resolució del Ministeri de Foment per la que s’obre
el període d’informació pública corresponent a
l’expedient d’expropiació per les obres del TAV
(tren d’alta velocitat), en el tram que passa pels
municipis de La Roca del Vallés, Montornès del
Vallès i Vilanova del Vallès. L’Alcalde té prevista
una reunió amb els responsable d’expropiacions
d’ADIF (organisme que gestiona el projecte del
TAV) per a conèixer de primera ma els criteris
d’expropiacions i el procés que es seguirà.
Conjuntament amb l’expedient d’expropiacions

© anna mas

>>

>>

> Es lliura el 9è Premi
Romà Planas i Miró

l’ADIF ha tramès a l’Ajuntament còpia del projecte bàsic definitiu del TAV que recull les allegacions municipals en relació a la urbanització
d’un ampli talús vegetal per minimitzar l’impacte
visual i acústic de la línia de tren a la zona de Can
Borrel i can Colet. L’ADIF ja ha iniciat el procés de
licitació de les obres d’aquest projecte.
La resolució del Ministeri de Foment està disponible a la web municipal www.laroca.cat i el
document del projecte bàsic i d’expropiacions
complert es pot consultar a l’Ajuntament, a l’àrea
de Territori.

La Regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament de la Roca
ha encarregat una auditoria externa de la gestió
economicofinancera per presentar els resultats
abans de finals del mandat. Aquesta actuació
forma part del Pla d’actuació municipal i té com
a objectiu donar més transparència als comptes
municipals i fer una avaluació externa que faci
propostes de millora de la gestió econòmica, tot i
que l’Ajuntament de la Roca ja disposa d’una interventora, funcionària d’escala nacional.
Aquesta serà la quarta auditoria externa que s’hagi
encarregat en els darrers onze anys i compta amb
el finançament de la Diputació de Barcelona.

> Proposta de millora de la
mobilitat del carrer Costa Brava
El passat 19 de desembre es va presentar al Centre
Cultural la Torreta un conjunt d’actuacions de
millora de la mobilitat del barri de la Torreta.
Concretament es va presentar una proposta de
reduir el nombre de carrils del carrer Costa Brava
per a pacificar i reduir el trànsit d’aquesta via, i facilitar l’accés del casc urbà al parc i a les empreses de
Valldoriolf. També es va presentar una proposta de
canvi de sentits de carrers i es va fer un repàs de les
actuacions realitzades i les previstes dins del casc
urbà de senyalització de passos zebra, instal·lació
de bandes reductores de velocitat, etc.
La proposta es pot consultar a les oficines municipals de can Tàpies i a la web municipal www.laroca.
cat i es poden presentar suggeriments i al·legacions
fins el 22 de gener de 2007.

La meva infància i joventut marcades pel franquisme,
de Josep Torras, és l’obra guanyadora del novè Premi
Romà Planas de Memorials Populars, que cada any
atorga l’Arxiu de la Memòria Popular de la Roca. La
història se centra en la situació que va patir el pare
de l’autor, un funcionari de la República, després
d’acabar la guerra civil.
El Jurat Estatal va atorgar la Menció Especial “Ernest
Lluch i Martín” (que va ser el president del Jurat
Estatal del Premi fins al dia de la seva mort) a l’obra
Diari de guerra, de Josep Vunyet.
L’acte de lliurament del Premi, que va tenir lloc
a l’església de Sant Sadurní, estava patrocinat per
ACESA-Autopistes, i hi van participar el gerent de
Mediterrani Nord, Josep Miquel Camacho, i seu director comercial i de màrqueting, Xavier Martínez.
© anna mas

> L’Ajuntament encarrega
una auditoria
economicofinancera

> La Roca i Pieve Santo Stefano,
agermanats
>>

© anna mas

La localitat italiana de Pieve Santo Stefano i la Roca
van formalitzar el seu agermanament amb un acte
celebrat a la Biblioteca Municipal. A més, també es va
aprofitar la jornada per descobrir un cartell informatiu, situat a l’entrada del municipi, que indica el vincle
entre els dos pobles.
Des de l’any 1984, Pieve Santo Stefano acull l’Archivio
Diaristico Nazionale, que va ser el primer arxiu europeu dedicat a recuperar la memòria popular.
Quan la Roca va crear l’Arxiu de la Memòria Popular,
l’any 1998, l’Ajuntament vallesà va començar a relacionar-se amb les autoritats de Pieve per establir-hi lligams de col·laboració. A partir d’aquí, els dos municipis
han treballat plegats en favor de la memòria popular.
Van assistir a l’acte l’alcalde de Pieve, Lamberto
Palazzeschi, i altres regidors del poble.
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> Des del municipi

> Notícies
> El comerç local regala
1.000 euros

> Estudi sobre el creixement urbanístic residencial al
Vallès Oriental i a la Roca del Vallès (1985-2005)
– Potenciar el creixement urbà compacte, proper a
les trames urbanes consolidades.
– Promoure un creixement amb la barreja d’usos i
tipologia d’habitatges, tot prioritzant els habitatges en bloc.
– Millorar la mobilitat, creixent als espais propers i
accessibles a les xarxes de transport públic.
– Fer un balanç adequat entre el ritme del creixement urbanístic, la protecció d’espais d’interès i
la valoració dels sòls expectants de futura urbanització.
– Potenciar la cohesió social, amb grans espais per
a equipaments, espais verds i habitatges a preu
assequible.

Construcció habitatges (1985 -2004)

El Nadal arriba a la Roca del Vallès i per celebrar-ho, els
comerciants del municipi ens proposen un sorteig ben
divertit. El guanyador s’haurà de gastar 1.000 euros en
un dia en un mínim de 10 establiments pertanyents a
l’Associació de Comerciants de la Roca. Com a màxim,
podrà gastar-se un 30% del premi en una botiga. El
segon classificat del sorteig podrà gastar-se 200 euros
també en un dia i en un mínim de quatre establiments
associats i el tercer, farà el mateix amb 100 euros però
en 2 establiments associats. Participar d’aquest curiós
sorteig és tan tan senzill com omplir una butlleta que
trobareu a tots els establiments de la Roca que formen
part de l’Associació de Comerciants de la Roca. El sorteig
es celebrarà el 29 de desembre a les sis de la tarda a la
Placeta. L’endemà, els guanyadors es gastaran el seu
premi als establiments de la Roca.
© anna mas

>>

Durant les V Jornades de Territori, s’ha presentat aquest estudi elaborat per l’Observatori de
la Urbanització de la Universitat Autònoma de
Barcelona, per encàrrec del Consell Comarcal del
Vallès Oriental. L’estudi reflecteix que la comarca
i la Roca estan sotmeses a una forta demanda
d’habitatges nous.
La comarca del Vallès Oriental ha patit un fort
creixement els darrers vint anys, amb 110.000 nous
habitatges. El model de creixement s’ha fonamentat
en la construcció d’habitatges unifamiliars (adossats
o aïllats), molt poc sostenibles en termes d’ocupació
del territori, pel que fa a la promoció del transport
amb vehicle privat, que satura les infraestructures
viàries, amb un molt elevat consum d’aigua i generació de residus
La tendència és de continuïtat en el creixement
a tota la comarca per la ubicació estratègica i les
bones comunicacions. Ara bé, tant a la comarca com
a la Roca hi ha molt de sòl urbanitzable disponible,
i això suposa una gran oportunitat per redefinir el
model de creixement futur, d’acord amb els criteris
ambientals i de cohesió socials actuals, i així fer-lo
més sostenible.
Les dades objectives mostren que la Roca ha crescut
per sota de la mitjana dels municipis similars de
la comarca i, a més, ho va fent d’una manera més
sostenible, amb un model més compacte i més
respectuós amb l’entorn. A més, a la Roca hi ha una
sèrie d’infraestructures i equipaments que superen
les dinàmiques locals. L’estudi suggereix que el futur
creixement del municipi s’ha de fer amb una visió
estratègica, tot aprofitant-se de la seva posició privilegiada dins la regió metropolitana de Barcelona per
atreure projectes i serveis de qualitat.
Heus aquí alguns dels criteris estratègics del nou
model de creixement que es van proposar:

Cardedeu
Les Franqueses
Parets del Vallès
Lliçà d’Amunt
Garriga, la
Caldes de Montbui
Sant Celoni
Montornès del Vallès
La Roca del Vallès
Bigues i Riells
L’Ametlla del Vallès
0

500

En bloc

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Unifamiliars

> L’Ajuntament destinarà l’1’% del pressupost a projectes de cooperació amb el 3er món
Quan arriben aquestes dates tan assenyalades en el
nostre calendari és un bon moment per a recordarnos també dels qui són menys afortunats i no poden
gaudir de les comoditats i condicions amb què vivim
a la ‘societat occidental’. També és un bon moment, a
final d’any, per a fer balanç del granet de sorra que els
ciutadans de La Roca del Vallès han posat a través de
l’Ajuntament.
Enguany s’ha destinat un 0’9% del pressupost ordinari de l’Ajuntament a ajudar a finançar projectes de
cooperació al desenvolupament de l’anomenat 3er
Món. Concretament, s’ha col·laborat amb 10 projectes, repartits per les diferents zones del planeta amb
més necessitats, i que són els següents.
- Cooperació amb els bombers voluntaris.
NICARAGUA.

- Assessoria Legal per a dones pels anys 2006/07/08
a Amunorchi. NICARAGUA.
- Projecte de col·laboració amb La Escuelita. EL
SALVADOR.
- Creació de les comissions de desenvolupament
econòmic local en les gestions dels municipis de
Pailón i San José. BOLÍVIA.
- Enginyers sense fronteres. ARGENTINA.
- Promoció i desenvolupament integral per a la
població de San Gaban i Comunitats. PERÚ.
- Centre d’acollida de nens del carrer a Addis
Abeba. ETIÒPIA.
- Construcció i funcionament d’un centre social i
comunitari a Kabrousse. SENEGAL.
- Rehabilitació i equipament de la botiga comunitària de Saré Coly Sallé. SENEGAL.

- Consolidació de la cooperativa Marhaba.
MAURITÀNIA.
La tasca de l’Ajuntament no s’acaba en la col·laboració
econòmica i també és important la sensibilització per
a comprendre les necessitats i dificultats que els països del 3er Món pateixen. Per això en el 2on trimestre
de l’any s’organitza (des de fa 3 anys) la Setmana de
la Solidaritat, que vol acostar als ciutadans de la Roca
les diferents realitats que es viuen al món i alguns dels
projectes que realitzen amb l’ajuda de l’Ajuntament.
Complint amb el compromís detallat en el Pla
d’Actuació Municipal el pressupost municipal de
l’any 2007 aprovat recentment, destinarà un 1% dels
ingressos propis per a col·laboracions en projectes de
cooperació i de sensibilització.
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> Des del municipi / Notícies
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> S’inicia l’Agenda 21 local,
el seguiment del Pla
d’acció ambiental
Durant les V Jornades de Territori, s’ha engegat
l’Agenda 21 local amb la presentació de l’estat
d’execució del Pla d’acció local ambiental, que es
va aprovar per ple el passat 6 d’abril del 2006 per
unanimitat, i que inclou setanta-dues accions per
portar a terme en els pròxims deu anys, amb un
pressupost estimat de 2,7 milions d’euros.
En aquests moments ja s’han completat el 19% de
les accions i se n’han iniciat el 35%.

> Jordi de la Torre presenta
el seu primer llibre “La
distancia es/no es el olvido”

© anna mas
© anna mas

En Jordi de la Torre, ex-regidor de Cultura de
l’Ajuntament i una persona molt implicada amb la
vida associativa de la Torreta, va presentar el passat
12 desembre al Centre Cultural la Torreta el seu primer llibre “La distancia es / no es el olvido”, amb un
auditori ple d’amics i veïns. La introducció del llibre
va anar a càrrec d’en Salvador Illa que en va destacar
la qualitat literària i la facilitat de lectura. L’amor, la
mort, l’oblit, la distància, la passió, són grans sentiments que mouen els éssers humans i que recorren
les línies d’aquesta novel·la, interpel·lant el lector.
L’acte es va realitzar dins del cicle MARC (“Mostra
d’Art de la Roca”), que té com objectiu ajudar a promocionar les obres dels artistes locals, tant dels que
comencen, com dels que ja estan consolidats.

> Medi Ambient
Principals actuacions fetes
- Incrementar la freqüència del transport públic a
les hores punta.
- Augmentar el nombre de contenidors de recollida
selectiva.
- Actualitzar el Pla de prevenció d’incendis del
municipi.
- Creació d’una Secció Local d’Associació de Defensa
Forestal.
- Instar l’aprovació definitiva del Pla especial del
Parc de la Serralada Litoral.
Fer l’inventari dels camins públics rurals.
- Introduir bonificacions tributàries per promoure
l’estalvi energètic.
- Implantar la recollida selectiva de la matèria orgànica.
- Elaborar un pla de neteja dels abocaments incontrolats de residus.
Principals actuacions en curs
- Elaborar un pla d’accessibilitat i la reordenació de
la circulació.
- Elaborar un catàleg de patrimoni arquitectònic,
cultural, arqueològic i històric.
- Elaborar un catàleg de patrimoni natural.
- Ampliar el PEIN amb zones d’interès natural a
protegir.
Establir programes de manteniment de la xarxa
fluvial en col·laboració amb l’ACA i el Consorci per
a la Defensa de la Conca del Besòs.
- Fer un seguiment del Pla d’emergències de la planta de tractament d’aigües Ter-Llobregat.
- Minimitzar l’impacte ambiental del pas del tren
d’alta velocitat.
- Realització d’un pla director de gestió de la xarxa
de clavegueram.
- Instar a SOREA a minimitzar les pèrdues de subministrament d’aigua potable.

> Estudi comparatiu de la pressió fiscal de la Roca amb altres municipis similars
La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament
l’informe SIEM, un estudi comparatiu sobre els principals indicadors de la gestió econòmica on es compara
la Roca amb vint-i-un ajuntaments de la província amb
característiques econòmiques i de població similars.
Un dels apartats d’aquest informe és el de la pressió
fiscal, en què es compara l’import de diferents tributs
per habitant. Segons aquestes dades, els ciutadans de
la Roca suporten una càrrega fiscal que se situa per sota
de la mitjana, especialment pel que fa a l’impost de béns
immobles.
El Pla d’actuació municipal inclou l’objectiu d’oferir
als ciutadans uns bons serveis, amb una càrrega fiscal
inferior a la mitjana. L’Ajuntament considera que s’ha
acomplert aquest objectiu atès que els darrers anys
s’han incrementat els serveis a les persones però la
pressió fiscal s’ha mantingut per sota la mitjana, tal com
demostren les dades adjuntes.
Més informació: http://www.diba.es/pia/siem.asp

COMPARATIU DE LA PRESSIÓ FISCAL

COMPARATIU DE LA TAXA DE L’AIGUA

€ / habitant

€ / m3 aigua

La Roca Mitjana Diferència

Impost de béns
immobles

174

232

–34%

55

64

–16%

Taxa d’escombraries 42

44

–6%

Impost de vehicles

Font: informe SIEM del 2004

La Roca Mitjana Diferència

Tram fins a
10 m3/mes

0,20

0,355

–80%

Tram entre
10 i 30 m3/mes

0,364

0,428

–17%

Tram entre
10 i 30 m3/mes

0,814

0,69

+15%

Font: Ajuntament
** Comparatiu de vuit municipis de la comarca. Dades del
2006. No inclou el cost del cànon de l’ACA.
El consum mitjà d’una família a la Roca és d’11,4 m3 al mes.
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> Tres en u

> Comença la preinscripció als habitatges públics
En aquests moments s’estan redactant els projectes per a la construcció de 219
habitatges de promoció pública a la Roca Centre i Santa Agnès. Al començament
del 2007 s’iniciarà el procés de pre-inscripció, i la inscripció definitiva es farà
quan s’aprovin els projectes constructius.

© anna mas

Projectes:
- Pla de les Hortes: 75 habitatges. 60 de venda,
preferentment per a famílies joves. 15 de lloguer, amb serveis per a gent gran.
- Maiols - Can Planas: 108 habitatges. La tercera
part (36), de lloguer, preferentment per a joves.
Les altres dues terceres parts (72), de venda,
preferentment per a joves.

Requisits provisionals
(pendent d’aprovació de les bases d’adjudicació)
- Major d’edat.
- Residir o haver residit a la Roca un mínim
de cinc anys consecutius o alterns durant els
últims deu anys.
- Ingressos mínims: 5% del preu màxim de venda
de l’habitatge adjudicat (aprox. 9.500 €).
- No tenir un habitatge en propietat.
- Estar al corrent del pagament dels tributs.
- Procediment d’adjudicació: per sorteig.
- Ingressos màxims:
Règim general: fins a 5,5 vegades l’IPREM.
Exemple per a dos membres: 49.724 €.
Règim concertat: fins a 6,5 vegades l’IPREM.
Exemple per a dos membres: 58.765 €.

Preus
El preu dels habitatges serà el que resulti aplicable
d’acord amb el mòdul legal establert pel Ministeri
de Foment. La Roca del Vallès és actualment a la
zona A3.
– Habitatge en venda, règim general:
1.779 €/m2 útil d’habitatge.
Exemple: habitatge 70 m2 -> 124.578€.
– Habitatge en venda, règim concertat:
2.002 €/m2 útil d’habitatge.
Exemple: habitatge de 70 m2 -> 140.140 €
– Habitatge en lloguer:
5,19€ / m2 / mes.
Exemple: habitatge de 40 m2 -> 208 € /mes.

- Can Granota (la Torreta). A la Torreta hi ha un
projecte d’habitatge públic a mitjà termini. S’ha
encarregat la redacció d’una nova proposta de
planificació del sector de Can Granota.

© anna mas

© anna mas

© anna mas

- El Molí de Santa Agnès: 36 habitatges. De
venda, concertat preferentment per a joves.

Nota: en els preus dels habitatges no està inclòs
l'IVA ni el garatge.

© anna mas

unitat d'actuació
del molí de santa agnès

Procés
Al principi del 2007, es farà un procés de preinscripció per avaluar de forma concreta la demanda.
Es demanaran dades detallades a les persones interessades sobre: els membres i edats de les unitats
familiars/convivencials, els nivells d’ingressos i el
règim d’habitatge preferit (venda o lloguer). A partir
d’aquestes dades es prepararà una oferta d’habitatge
protegit ajustada a la demanda. Posteriorment,
s’iniciarà la inscripció a la promoció d’habitatges
públics que està en una fase més avançada i que
correspon al Pla de les Hortes. L’adjudicació dels
habitatges es farà després de l’aprovació definitiva
del projecte constructiu, i està revista pel tercer trimestre del 2007. Durant la segona meitat del 2007,
continuaran els processos d’adjudicació a les altres
promocions, a mesura que es vagin aprovant els
projectes constructius corresponents.
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> Entrevista

> El grup de Càritas
A la Roca també hi ha qui ho passa malament. Així de clar és el lema del grup
de Càritas de la parròquia de Sant Sadurní de la Roca del Vallès. Fa onze anys,
molta gent creia que a la Roca no hi havia gent sola amb problemes econòmics, i
els Serveis Socials tot just començaven a funcionar.

El grup de Càritas de la Roca ha demostrat que
al municipi hi ha persones que necessiten ajuda i
fa temps que treballa voluntàriament per donarlos-hi suport.
Fa onze anys que el grup de Càritas dedica una
gran part del seu temps lliure a les persones
més necessitades del municipi. Afirmen que no
treballen perquè són voluntàries, però la seva
tasca és tan o més important que qualsevol feina
remunerada.
> Com va néixer el grup de Càritas de la Roca
del Vallès?
L’organització va néixer amb el mossèn Gaietà.
A la parròquia de Sant Sadurní, érem un grup
molt conscienciat amb les persones més necessitades. Teníem moltes inquietuds respecte a
aquesta qüestió i el mossèn ens va ajudar a
encarrilar-les.
> Quina és la tasca del grup?
El més important és el contacte amb la gent.
Anem a veure avis que estan sols, a famílies que
necessiten la nostra ajuda, tant sigui assídua
o puntual. Donem lots d’aliments cada quinze
dies en col·laboració amb el menjador El Xiprer,
de Granollers. Les famílies que reben els lots
vénen a través de Càritas i de Serveis Socials de
l’Ajuntament.
A més, col·laborem amb la campanya de recollida
d’aliments dels comerciants, que enguany es farà
el dia 17 de desembre. Tot el que s’aconsegueix
durant aquesta campanya es destina íntegrament als lots de Nadal que regala el grup de
Càritas de la Roca a les persones a qui ajuden
durant l’any. D’altra banda, també col·laborem
amb la campanya de Reis per tal que tots els
nens i nenes del municipi puguin tenir el seu
regal.

creient d'un gran prestigi. D’una banda, obre
portes perquè la organització és coneguda i la
gent hi confia i, de l’altra, t’obliga a sentir-te més
responsable.

> Quin és el perfil de les persones a qui ajudeu?
En tots aquests anys, les famílies a qui ajudem
han canviat molt. La immigració ha trigat a arribar a la Roca, però ara tenim moltes famílies de
fora, que són molt diferents de les d’aquí. Això
ens ha obligat a adaptar-nos a les necessitats
reals dels temps que estem vivint, sense deixar
mai els ajuts a les famílies del nostre poble.
També ajudem moltes noies soles amb criatures, acabades de separar que passen uns mesos
sense rebre cap ajuda, persones grans a qui no
arriba la pensió, famílies que per algún motiu
puntual s'han quedat sense cap ingrés, etc..

> Què us aporta treballar a Càritas?
Col·laborar en aquest món ens enriqueix i ens
sensibilitza com a persones cristianes que som,
perquè ens dóna l'oportunitat de conèixer i
compartir els problemes que pateixen moltes
famílies. La col·laboració amb El Xiprer i Càritas
ens ha fet adquirir una sensibilitat especial. Tot
plegat ens ha fet estimar les persones a qui
ajudem i ser capaços de posar-nos al seu lloc.
Aquesta empatia genera un lligam molt estret i
una relació que, de mica en mica, es va fent més
intensa.

> Com ha estat la trajectòria del grup fins ara?
Des dels inicis, hem viscut moltes pujades i
baixades; hi ha hagut temporades en les quals
hem tingut moltes famílies, i d’altres, menys.
Durant una època visitàvem molts avis, i ara
no en tenim tants. La feina canvia, però sempre
l’hem tirada endavant.
> Com aconseguiu els diners per dur a terme les
activitats que feu?
Els nostres ingressos provenen de l’Ajuntament,
de donatius i de campanyes del nostre poble.
Més de tres quartes parts provenen de les aportacions de la gent de l'Església o sensibilitzada
del nostre municipi. L’aportació de l’Ajuntament,
però, només representa el 22% del nostre pressupost. Creiem que no és proporcional i hauria
de ser superior. La nostra despesa principal és la
compra d’aliments per a les famílies necessitades que, sobretot, ens vénen de Serveis Socials.
> Què significa formar part de Càrites?
Bàsicament, significa formar part d’un grup

El Grup Càritas aprofita aquest espai per fer una
crida a tota la població de la Roca que vulgui
col·laborar personalment o amb l’aportació de
material o econòmic amb l’organització. Fa falta
gent compromesa i amb sentit de la responsabilitat que estigui disposada a dedicar una part del
seu temps als altres.
Podeu trobar el grup a la parròquia de Sant
Sadurní l’últim dijous de cada mes de quatre a
cinc de la tarda.
També podeu fer les vostres aportacions econòmiques en aquest compte corrent de la Caixa de
Sabadell: 2059-0525-42-0000030017. //
NÚM. 34 / DESEMBRE / 9

la roca 34 9

21/12/06 13:24:33

> Amplificador

> Jornades de Territori, Habitatge i Medi Ambient
per debatre als projectes de futur del municipi
El passat 11 de desembre, van finalitzar les V Jornades de Territori, Habitatge i Medi Ambient
que enguany s’ha estructurat en sis sessions des del mes d’octubre fins al desembre, i ha
comptat amb la presència de personalitats de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de
Barcelona i la Universitat i de tècnics independents. Les presentacions es poden consultar
a la web www.laroca.cat.

> Estudi sobre el creixement
urbanístic residencial al
Vallès Oriental i a la Roca
del Vallès (1985-2005)
El 5 de desembre es va fer una explicació
d’aquest complert que ha realitzat un complert
estudi que ens permet analitzar i comparar que
ha succeït a tota la comarca als darrers 20 anys
i aprendre dels errors i encerts per a planificar
millor el creixement del nostre municipi per a
les properes dècades. L'acte va comptar amb la
presència del Sr. Oriol Porcel de l’Observatori
de la Urbanització de la UAB

© anna mas

> Planificar el futur
de la Torreta
El 4 d’octubre, al Centre Cultural de la Torreta,
es va presentar i debatre el Conveni que han
signat la Generalitat i els Ajuntaments de la
Roca i Granollers per a la planificació urbanística
d’una forma ordenada i coherent dels àmbits de
can Granota i la Bòbila per donar solucions a
qüestions tan importants com l’accés a habitatge
assequible, la millora del trànsit, els nous equipaments públics necessaris i la preservació dels
valors mediambientals. L’acte va comptar amb
la presència del Sr. Joan Ganyet, director general
d’Arquitectura i Paisatge de la Generalitat

carme trilla,
secretària d'habitatge

© anna mas

ramon salabert, conseller
de telefónica

© anna mas

> Protegir el patrimoni local
El 21 d’octubre es va presentar el treball que s’ha
portat a terme des de fa més d’un any per tal
d’elaborar dos instruments bàsics per a la protecció del patrimoni del nostre municipi: el catàleg
de masies i cases rurals, i el catàleg del patrimoni
arquitectònic i arqueològic. L’objectiu d’aquesta
sessió va ser difondre el ric patrimoni del nostre
municipi i explicar les mesures de protecció dels
béns inclosos al catàleg i les propostes que es fan
des de l’Ajuntament per fomentar-ne la rehabilitació. L’acte va comptar amb la presència dels
Srs. Josep M. Masagué i Marc Fabregat, tècnics
redactors

> Desenvolupament del Pla
d’habitatge públic

© anna mas

El 30 de novembre es van presentar els projectes
d’habitatge protegit que impulsa l’Ajuntament
i que impliquen la construcció de 219 habitatges a la Roca Centre i Santa Agnès. En aquesta
sessió, es va explicar l’estat d’aquests projectes d’habitatge públic, els requeriments generals per optar-hi i el procés d’inscripció que
s’engegarà durant el 2007. L’acte va comptar
amb la presència de la Sra. Carme Trilla, secretària d’Habitatge de la Generalitat
can oriac

> Projecte de la Universitat
Corporativa de Telefónica a
Bell-lloc
El 21 de novembre, al centre cívic de Santa
Agnès, es va presentar el projecte de Telefónica
d’instal·lar la seva universitat corporativa a
escala mundial a la finca de Bell-lloc de Santa
Agnès per formar a sis mil directius de dinou
països, amb una inversió anual de més de
deu milions d’euros. L’acte va comptar amb la
presènca del Sr. Ramon Salabert, conseller de
Telefónica Catalunya

> Seguiment del Pla d’acció
ambiental: Agenda 21 local
El passat 11 de desembre, es va engegar
l’Agenda 21 local amb l’explicació de l’estat
d’execució del Pla d’acció local ambiental, que
es va aprovar per ple el passat 6 d’abril del
2006 per unanimitat, i que inclou setanta-dues
accions per portar a terme en els pròxims deu
anys, amb un pressupost estimat de 2,7 milions
d’euros. L’acte va comptar amb la presència
del Sr. Domènec Martínez, coordinador de
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona

marc fabregat, agro 90
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> Xarxa ciutadana

> L'empenta

> Agenda

> Bones Festes!
Es diu Núria Sólvez Domènech i té 10 anys.
Estudia cinquè de primària al CEIP de La Torreta
i és la guanyadora del concurs de postals de
Nadal de la Roca. Quan li van explicar que havia
de dissenyar una postal de nadal, no va dubtar ni
un moment. El tió és una de les coses que més li
agraden del Nadal i, per això, el tronc més màgic
del món és el gran protagonista de la seva creació. Però, com tots sabem, el tió no caga perquè
sí. A banda d’alimentar-lo durant la setmana, li
hem de cantar una cançó mentre li donem cops
de bastó la nit de Nadal. I això és precisament el
què ha fet la Núria, escriure la cançó del caga tió
al costat del tió. Ara ho tenim tot perquè comenci la festa, només ens queda esperar uns quantas
dies. Però abans de fer cagar el tió, la postal de
Nadal de la Núria arribarà a totes les cases de la
Roca. L’Ajuntament aprofitarà el disseny de la
guanyadora per fer la felicitació que cada any
envia a tots els habitants del municipi.
A més de dibuixar, a la Núria li agrada moltíssim jugar a la Playstation. Els dies que després
de l’escola no va a classes de repàs, s’entreté
amb qualsevol joc virtual. El seu color preferit
és el blau i els ocells són els animals que més li
agraden. A l’escola també s’ho passa molt bé,
sobretot a la classe de matemàtiques, que és
l’assignatura que més bé se li dóna. La llengua
castellana, en canvi, és la que menys li agrada.
Tot i que està convençuda que els reis d’Orient
seran molts generosos amb ella perquè s’ha portat bé durant tot l’any, encara no ha fet la llista
de regals que donarà als patges reials. Només té
pensada una de les coses que demanarà: el joc
del programa de televisió Allá tu.
Felicitats i Bon Nadal, Núria!

24 DE DESEMBRE
Santa Agnès de Malanyanes
Parròquia
00:00h
Missa del Gall
25 DE DESEMBRE
Santa Agnès de Malanyanes
Parròquia
12:00h
Missa de Nadal
26 DE DESEMBRE
Santa Agnès de Malanyanes
Parròquia de Santa Agnès de
Malanyanes
12:00h
Missa per la festa de
Sant Esteve
Aquest acte forma part del programa de celebracions amb motiu
dels 700 anys de l’Església de Santa
Agnès de Malanyanes
26 DE DESEMBRE
Santa Agnès de Malanyanes
Centre cívic
19:00h
Quina de Nadal del CF Santa
Agnès
26 DE DESEMBRE
La Roca Centre
Carrer Major
18:30h
Pessebre Vivent
Organitzat per l'Associació
de veïns
27 DE DESEMBRE
Santa Agnès de Malanyanes
16:30h
Taller de fanalets
A càrrec de l'empresa Endoina
28 DE DESEMBRE
Santa Agnès de Malanyana
16:30h
Taller de joguines de fusta
A càrrec de l'empresa Endoina
28 DE DESEMBRE
La Roca Centre
Pare Noel
Un Pare Noel es passejarà pels
carrers donant caramels als més
petits
Organitza l'Associació de
comerciants

29 DE DESEMBRE
La Roca Centre
Escenari de la Placeta
17:00h
Qui la fa la balla
A les 18:00h es farà el sorteig
dels premis de la campanya
Organitza l'Associació
de comerciants
30 DE DESEMBRE
La Roca Centre
Botones Aureli
El botones Aureli acompanyarà el
premiat durant tot el matí mentre
es gasta els 1000 euros de premi
als comerços del poble
30 DE DESEMBRE
Santa Agnès de Malanyanes
Horta de la Rectoria
19:00h
Pessebre Vivent
Aquest acte forma part del programa de celebracions amb motiu
dels 700 anys de l’Església de Santa
Agnès de Malanyanes.
Entrada gratuïta
30 DE DESEMBRE
La Torreta
Centre Cultural
17:00h
Patge Reial
Tots els nens i nenes de la Roca
podran donar les seves cartes al
Patge de Ses Magestats
Hi haurà xocolatada a les 18.00 h
1 DE GENER
La Roca Centre
Parròquia de Sant Sadurní
20.30h
Concert de Cap d’Any, amb la
Filharmònica Orquestra de
Cambra
Entrada gratuïta
1 DE GENER
La Roca Centre
I.E.S. de La Roca del Vallès
18:00h
Patge Reial
Tots els nens i nenes de la Roca
podran donar les seves cartes al
Patge de Ses Magestats

2 DE GENER
Santa Agnès de Malanyanes
Centre Cívic
19:00h
Patge Reial
Tots els nens i nenes de la Roca
podran donar les seves cartes al
Patge de Ses Magestats
Hi haurà xocolatada
i espectacle infantil
4 DE GENER
Santa Agnès de Malanyanes
Centre Cívic
20:00h
Paqueteria Reial
5 DE GENER
La Roca Centre
La Nau
20:00h
Paqueteria Reial
5 DE GENER
Cavalcada de reis
La Roca Centre
Sortida a les 18:30h de l'estació de
servei Servigas Condis.
Arribada a la plaça de l'Església
La Torreta
Sortida a les 18:30h de l'Església.
Recorregut habitual
Santa Agnès de Malanyanes
Sortida a les 18:30h del carrer Pi
Gros.
Arribada a Església
5 DE GENER
La Torreta
Església de Santa Maria del Jaire
16:30h
Taller de fanalets
A les 18:00h, arribada dels Reis
25 DE GENER
La Roca Centre
IES La Roca
21:00h
Taula rodona
“Elements per una bona convivència a l’escola”
Amb la participació de professionals del camp de la psicologia, de
l’administració, de l’educació primària i secundària.
Organitzat per les 5 AMPA de La
Roca del Vallès amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
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> Xarxa ciutadana

> Ascensor

> La instantània

Les dues cares
del Nadal

Bon Nadal

Arriba el Nadal i, com cada any, els voluntaris
de la Roca ja es posen mans a la feina. Han
organitzat els tradicionals pessebres vivents
de La Torreta, Santa Agnès i La Roca, les tres
corresponents cavalgades de ses Magestats
els Reis d’Orient i les visites dels seus patges
reials a cadascun dels tres pobles.

Aquesta és la postal guanyadora del concurs de postals de Nadal. Hi han participat tots
els nens i nenes de les escoles de la Roca però, finalment, la guanyadora ha estat la
Núria Sólvez Domènech. Té 10 anys i estudia cinquè de primària al CEIP La Torreta.
el seu dibuix serà la felicitació nadalenca que enviarà l'ajuntament.

amunt

Per als propers números, us animem a enviar-nos imatges curioses o representatives de la realitat
del municipi i de qualsevol activitat que s’hi dugui a terme: envieu-la siusplau a l’Ajuntament o a
l’adreça electrònica ajuntament@laroca.cat; intentarem publicar-la al butlletí, o com a mínim la
digitalitzarem perquè formi part de l’arxiu de la Roca.

> Directori

avall
Les festes de Nadal no són igual a tot arreu.
Malauradament, hi haurà molts nens i nenes al món
que no tindran la sort de llevar-se el dia 6 de gener i
trobar el menjador de casa seva inundat de regals. Els
infants que viuen en països subdesenvolupats on els
Reis d’Orient no poden arribar, o bé els nens i nenes
malalts que passin la Nit de Reis a l’hospital, viuran
unes festes nadalenques ben diferents que la resta
de petits.

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"

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 46 63
93 842 44 61
93 842 24 40
93 879 34 41
93 860 41 50
93 842 25 74
93 842 12 40
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Casal de joves de la Torreta
CEIP Pilar Mestres
CEIP Mogent
CEIP la Torreta
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
Deixalleria

93 870 44 87
93 842 27 52
93 842 03 75
93 870 53 21
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
628 18 90 00
93 842 07 25
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