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La Roca

www.laroca.cat

30
Tres pobles,
un municipi

Butlletí Municipal de l’Ajuntament de la Roca del Vallès  /  Juliol i agost de 2006  /  núm. 30

la roca-centre, la torreta i sta. agnès de malanyanes
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> notícies
Un Pla conjunt de 
Mobilitat per a la 
Roca i municipis veïns 
pàg. 5

> a fons
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> entrevista
Els ADF coordinen 
esforços per a la 
prevenció d'incendis
pàg. 8
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> amplificador
El CAP de la Roca 
consolida el seu 
model de gestió
pàg. 10

©
 f

ai
n

o

> 

De vacances a la Roca



>  A fons

> L'estiu festiu dels roquerols
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activitats i propostes per als roquerols que 
passen les vacances al municipi, en un estiu 
constel·lat com sempre de moments festius

Casal esportiu del bm la roca

Del 26 de juny al 28 de juliol

Hi participen un total de 128 nens i nenes, 
d'entre els 3 i els 14 anys.

S’han creat 5 grups, amb 4 monitors per 
grup. 

Utilitzen diferents equipaments com son el 
pavelló municipal, el pati de l’IES i les pisci-
nes municipals per tal de realitzar les dife-
rents activitats esportives i de lleure. 

Activitats esportives

Torneig de futbol sala infantil 14 - 15/7

12 hores de futbol sala 14 - 15/7

Nit de les bruixes  29/07

Campionat de futbol 7     Tot el Juliol

Torneig d’handbol-sorra  14/7

Pedalada popular           26/8

Estirada de corda  27/8

Festes de barri i festes majors

Sopar de barri - carrer Major 01/07

Festa de barri - Rocatomba 08/07 

Festa de barri  - Can Colet 09/07

Sopar del veïnat de l'església
- Santa Agnès 29/07

Festa Major de la Torreta 14 a 16/07

Festa Major de Santa Agnès 
de Malanyanes 24 a 26/08

Festa Major de la Roca 8 a 12/09

Festes "la Roca Village" 4/07 a 19/09
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Casal d'estiu

Del 26 de juny al 28 de juliol

Hi participen un total de 248 nens i nenes.

Centre d’interès: El Planeta Blau 

Aquest any 2006 ha estat declarat per la 
ONU Any Internacional dels deserts i la 
desertificació. És un intent de prendre cons-
ciència del canvi climàtic i de fomentar 
actituds positives i de respecte cap al medi 
ambient.  
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>  A fons / Estiu a la Roca

miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL  

Un estiu actiu 
i per a tothom

Aigua, foc, música, festa, jocs, etc. són els 
ingredients que condimenten l’ampli ventall 
d’activitats que es preparen per aquest estiu a 
la Roca del Vallès. 
Activitats adreçades a tothom. Per als menuts 
hi ha el Casal d’Estiu, el campus esportiu del 
Handbol i les activitats del Twirling que ofe-
reixen a les mares i pares treballadors una 
proposta amena i divertida per als seus fills, 
una vegada han finalitzat el curs escolar. La 
gent gran podrà gaudir d’una oferta àmplia de 
tallers i activitats amb la nova gestió dels casals 
d’avis.
Per al amants de la música, els concerts a la 
fresca de la biblioteca municipal, el festival de 
Trobadors i Joglars, els concerts per joves i els 
de música clàssica. Els més culturals tenen al 
seu abast diverses exposicions, xerrades i tea-
tre, tan d’aficionats com de professionals. 
Per als més frescos la nit de les “bruixes” i les 
piscines de la Roca i de Sta. Agnès, que enguany 
ha estrenat unes pistes de pàdel. I per als espor-
tistes, el tradicional torneig de futbol 7, el cam-
pionat de handbol sorra i la popular “Marxa”.
I per als més inquiets les Festes Majors. A la 
Torreta, al juliol, amb l’emocionant cursa de 
cargols i la cargolada posterior. A Santa Agnès, 
a l’agost, amb la popular estirada de corda. I a 
la Roca, al setembre, amb el correfoc que encén 
passions i el joc de colles que enfanga al més 
polit. I si no en teniu prou, encara podeu anar a 
les festes i sopars populars del vostre barri.
Activitats que es preparen a foc lent durant tot 
l’any i que es gaudeixen a gran velocitat, tan 
ràpid com passa l’estiu, gràcies a l’empenta de 
moltes entitats i col·laboradors a qui vull agrair 
molt especialment la seva feina. 
Un estiu que convida participar-hi i viure’l inten-
sament i que defineix el caràcter d’un municipi 
actiu i obert a tothom.
Que gaudiu de l’estiu!  // 

els mesos de l'estiu a la roca s'omplen d'activitats i propostes per a tots els 
gustos i totes les edats: l'esport i el lleure, la diversió i la cultura, el teatre 
i la música s'alternen en un menú variat i atractiu. a tot això cal afegir les 
festes de barri i, sobretot, les tres festes majors de la torreta, santa agnès i 
la roca centre, que marquen el pas de l'estiu amb la seva dosis d'alegria i de 
rauxa. aquest estiu més que mai, gaudiu de les vacances a la roca!
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Cultura i lleure

Inici exposició “10 anys del Pessebre 
Vivent de la Torreta”  13/8

Certamen literari de la Torreta     16/7

Taller de circ a la Biblioteca  19/7

Taller de pintura “Retrata el teu amic”  20/7

Teatre amb La Pera Llimonera: 
“Els Rucs”           24/8

Teatre: “Románticos 
empedernidos”                    25/8

Planetàrium a la Biblioteca         8/9
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Música

Filharmonia: recital d’òpera i cançó 
espanyola      16/7

Festival de trobadors i joglars: 
Xavier Baró           21/7

Havaneres          23/8

Filharmonia: cant coral XX  24/08

Música de tots els temps amb 
Albert Malla  27/8

Concerts a la terrassa de la 
Biblioteca: «Mediterrània» 17/9

Estiu jove 06

Dijous amb motxil·la  6 a 27/07

Concert amb el Grup Vifidus       13/7

Campionat de futbolín  14/7

Concurs dibuix manga                Fins 21/7

Festival Carnus Records            22/7

Nit de Rock        25/8

Nit de música techno      26/8

Campionat de futbolí 
i de ping-pong         26/8

Esport d’aventura  26/8
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>  grups municipals (+ info a www.laroca.cat)

  

L’estiu ja és aquí. Amb ell podem gaudir 
de dies més llargs i calorosos que convi-
den a  compartir el lleure.
Però què fer quan els pares treballen i els 
nens fan vacances?
El més de juliol sol ser el període de temps 
en què es duen a terme més activitats 
tant públiques com privades. 

Aquí a La Roca, l’ajuntament organitza el 
Casal d’estiu, una opció on els nens gau-
deixen en un ambient distès i aprenen de 
ben segur diferents habilitats. És sempre 
necessari però a vegades no suficient per 
a la demanda o els horaris que els pares 
necessitarien.
D’altres institucions com l’esplai La Xiruca 
organitza els campaments d’estiu, motiu 
d’emoció i de sensacions noves pels nos-
tres joves. El handbol La Roca també du a 
terme la seva escola de handbol, cantera 
dels nombrosos equips i categories de 
què disposa. 

A l’agost els casals s’acaben i molts pares 
ja s’han organitzat el temps i les seves 
vacances. Però resta un període de temps 
fins que comença l’escola on es fa difícil 
trobar una alternativa.  
Des de CiU creiem que cal plantejar-
se seriosament la possibilitat d’oferir als 
pares uns dies més de “Casal d’estiu” 
durant els primers dies de setembre fins 
a la Festa Major. Confiem que algun dia 
sigui realitat.

Bon estiu a tots els roquerols/oles!

CiU
> Activitats d'estiu

La llei d’urbanisme és l’instrument que fa possible fer 
habitatge públic a Catalunya. Durant el transcurs d’un 
ple municipal, ja vam desmuntar l’atribució de mèrits 
immerescuts que sobre aquest tema es volia apuntar 
l’Equip de Govern de la Roca. En aquest sentit, no vam 
recolzar els canvis urbanístics al Pla de les Hortes, on 
s’ha passat de 70 a 233 habitatges, ja que són canvis 
que nosaltres considerem agressius contra la idiosin-
cràsia de l’entorn i destructors de la imatge històrica 

del poble; és el resultat d’un projecte urbanístic que 
també ha comportat, amb la complicitat de l’Equip de 
Govern, la destrucció de dos edificis històrics (antic 
Ajuntament s. XV i l’Hostal d'el Mig s. XV) per poder 
obrir un vial de connexió amb el casc antic, sense el 
qual el Pla de les Hortes no hauria tingut viabilitat. 
Ens diuen que sense l’aprovació de nous plans parcials 
no hi hauria sòl per fer habitatge protegit. Creiem que 
aquest argument no s’ajusta a la veritat i sembla una 
justificació més pròpia d’especuladors urbanístics, que 
d’una administració pública, que ha de vetllar pels nos-
tres interessos col·lectius. Hi ha alternatives de gestió, 
que no s’utilitzen: 1. L’ajuntament ja tenia constituïda 
una societat mixta per construir habitatge protegit, la 
va desfer i el solar de la Torreta destinat a aquesta fina-
litat el va vendre a l’empresa privada; 2. La Generalitat 

anualment obre unes línies d’ajut econòmic pels ajun-
taments que vulguin adquirir sòl destinat a habitatge 
protegit: el nostre Ajuntament mai les ha sol·licitat; 
3. Hem tingut en propietat solars i edificis municipals 
que podien haver atès la necessitat d’habitatge pro-
tegit, però l’ajuntament ha preferit vendre’ls. Només 
amb els diners que s’haguessin obtingut de la venda 
de les parcel·les destinades per llei a fer habitatge 
públic al Golf de Vilalba i al Solell i que l’ajuntament 
ha regalat a l’Institut Català del Sòl (parcel·les 33 i 31, 
amb un preu cadastral de més de 4 milions),  es podria 
haver actuat sobre edificis municipals, com l’antiga 
caserna de la guàrdia civil, i haver-li donat un ús social. 
S’evitaria un nou deteriorament del patrimoni, i fent-hi 
reformes, s’hauria pogut fer habitatge de lloguer per 
joves a preu assequible.

ERC
> Per un model alternatiu 
d'habitatge protegit

De tots és sabut que el Sr. Acebes pateix 
mania persecutòria, ja que tot el que suc-
ceeix és contra ell i el PP. Això el porta a 
dir grans aberracions i tot tipus de teories 
conspiaratòries i persecutòries, estil que 
ERC de La Roca ha adoptat. 
Fa uns mesos, el Sr. Regidor, va fer una 

acusació de persecució contra el seu grup. 
Devia ser que per la gràcia de déu, es van 
saltar l’ordenança municipal i van posar 
els cartells i pancartes on no tocava, i clar, 
en compliment de l’ordenança (i aprovada 
per ERC), es va procedir a la retirada.
En el ple de Juny, el grup municipal d’ERC 
va presentar una moció exposant que 
ICV havia llegit el seu article del butlletí 
municipal abans de la publicació i que 
vam canviar el nostre a última hora per 
dóna’ls-hi resposta en el mateix número. 
La qüestió és que vam refer un article 
d’un membre d’ICV que ha estat publicat 

a El 9 Nou. En ell es parlava del vot afir-
matiu encobert d’ERC al Quart Cinturó. 
I ha estat una casualitat que en el mateix 
butlletí aparegués el seu escrit i la supo-
sada resposta, que no era res més que un 
article re utilitzat.
Sr. Jiménez, l’emplaço a que ens demos-
tri les seves afirmacions i aporti proves. 
Dubto que ho faci, ja que el agrada el 
paper de víctimes seguiran amb la seva 
demagògia i victimisme, demostrant que 
no són capaços de tenir responsabilitat 
de govern i preferint posar pals a les rodes 
que aportar solucions.

ICV
> Té ERC el mal 
d'Acebes?

Parafrasejant al cuiner Ferran Adrià, la “decons-
trucció” es fonamenta en una gran creativitat 
que pretén obtenir el màxim goig de tots els 
sentits. L’oposició de la Roca es troba a l’altra 
extrem de la “deconstrució”, amb una manca 
absoluta de creativitat i de “goig” a les seves 
propostes. Posem alguns exemples:

En el seu darrer butlletí CiU recorda que 
ha presentat un recurs contra Maiols – Can 
Planas amb l’argument que no es va publicar 
el pla general en els diaris oficials a l’any 91 
(quan CiU governava el municipi) i conside-
ra que aquest projecte urbanístic és nul. Si 
aquest argument fos cert s’hauria d’aplicar a 
tot l’urbanisme de Catalunya dels darrers 15 
anys, que es troba exactament en la mateixa 
situació, incloses les obres que ha dirigit 
l’arquitecte i cap de llista de CiU. Les lleis són 
per a tothom i no es poden aplicar exclusi-
vament a un determinat projecte perquè no 
li agrada a un partit polític. A més, els falla 
sobtadament la memòria perquè també van 

presentar al·legacions amb aquest argument 
contra el projecte empresarial més exitós de 
la comarca, la Roca Village.
Per altra banda, ERC proposa una moció 
per a “manifestar la voluntat del Ple de 
l’Ajuntament per avançar per a la consecució 
d’un model d’estat republicà”. Que des de 
la Roca es vulgui canviar el model d’Estat és 
quelcom surrealista i fora de lloc. Si el grup 
d’ERC vol canviar el model d’Estat que pre-
senti una moció al Congrés dels Diputats (que 
per cert no s’atreveix a fer-ho), no al ple de 
l’Ajuntament.
Què passaria a la Roca si és governés amb 
aquests criteris? 

PSC-GIR
> Una oposició 
“deconstructiva”



>  Des del municipi 

> Notícies

Els municipis de la Roca, Granollers, Canovelles 
i les Franqueses, amb la col·laboració de la 
Diputació de Barcelona, estan treballant per a 
la redacció d’un Pla de Mobilitat conjunt.
La millora del benestar de la nostra societat 
ha comportat un increment substancial de la 
mobilitat que està provocant problemes de 
saturació de les vies de circulació, d’increment 
de la contaminació atmosfèrica i acústica, de 
manca d’aparcaments, de seguretat per l’excés 
de velocitat, etc. La resposta a aquests proble-
mes sols es pot resoldre mitjançant actuacions 

coordinades entre tots els municipis implicats, 
com es farà en aquest cas que serà un dels 
primers estudis de mobilitat plurimunicipal de 
Catalunya.
A la Roca alguns dels principals problemes 
a estudiar fan referència a l’elevat trànsit i 
soroll pel carrer Catalunya de la Roca cen-
tre i pel carrer Costa Brava de la Torreta; a 
l’important trànsit que circula entre Santa 
Agnès i Granollers, degut a l’autopista de 
Mataró i la variant de Cardedeu; i a la saturació 
de les rotondes de Prades i de Can Borrell.

> Un Pla de mobilitat conjunt per la Roca, Granollers, 
Canovelles i les Franqueses 
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>  Medi Ambient

“Fa 400.000 anys vam aprendre a fer foc. Ja és 
hora d’aprendre a no fer-ne”. Aquest és el lema 
de la nova campanya de prevenció d’incendis 
que promouen conjuntament la Diputació de 
Barcelona i la Generalitat de Catalunya, en 
un estiu amb poca aigua on més que mai és 
necessari extremar les mesures de prevenció 
per evitar qualsevol mena de risc.

Vigilància i prevenció

Des de fa unes setmanes l’ADF Serra de Marina 
ha començat a fer tasques de vigilància con-
tinuada als boscos del municipi i ja ha hagut 
d’actuar en algun petit incendi de poca grave-
tat, que s’ha estingit sense més inconvenient. 
Aquest any, les revetlles de Sant Joan i Sant 
Pere i Pau tampoc no han suposat cap perill 
d’incendi, gràcies al respecte estricte per part 
de la ciutadania de les habituals normes de 
prudència.
Mentrestant, l’oficina de prevenció d’incendis 
de la Diputació de Barcelona està acabant de 
redactar el pla de prevenció de la urbanització 
de Sant Carles, en el qual s’avaluaran tots els 
factors de risc que aquesta pugui tenir per 
anar-los corregint. Juntament amb el pla de 

prevenció, també es redacta el pla d’evacuació 
de la urbanització en cas d’incendi.

Franges forestals i arranjament de camins

L’ajuntament ha assumit el manteniment de 
les franges forestals existents dins del nostre 
municipi, concretament a les urbanitzacions 
de la Pineda, Can Gurri, Sant Jordi i Sant Carles, 
en la part que correspon a la Roca. El cost total 
del manteniment de les franges s’aproxima 
als 5.000 euros + IVA. També s’han efectuat 
els treballs sobre la franja a la zona de Can 
Pahissa, en els quals s’ha acabat d’obrir la fran-
ja de protecció. En aquest cas, l’ajuntament ha 
actuat subsidiàriament.
Pel que fa les actuacions previstes en arran-
jaments de camins, la Diputació ha concedit 
subvenció a l’ajuntament de la Roca per arre-
glar 3 pistes forestals: el camí de Can Barangó 
a la Font de l’Almansa, el camí del Turó de la 
Simona i el camí de Ca l’Esquerrà a Can Poc. El 
conjunt de les intervencions té un pressupost 
de 23.245,45 euros, dels quals la Diputació ens 
subvencionarà 20.920,90, i la resta va a càrrec 
de l’ajuntament. La intervenció estarà coordi-
nada per l’ADF Serra de Marina.

Els ramats netegen el bosc, però hi ha qui 
es dedica a embrutar-lo

El pas de ramats d’ovelles i cabres a les zones 
boscoses és un dels factors que més ajuden 
a mantenir-les netes. L’Ajuntament ha arribat 
a un acord amb el pastor Alfonso Garcia que 
té un ramat a Can Sant Pere per a que pasturi 
les finques forestals propietat municipal a Can 
Planas i a Can Massaguer i així ajudar en les tas-
ques de neteja i manteniment. D’altra banda, 
per segon any consecutiu es farà una cam–
panya de neteja de 80 abocadors incontrolats 
que s’han identificat gràcies a la col·laboració 
de la Roca en Bike i Elskekorrenmolt, que supo-
sen un important factor de risc d’incendi.

> Ja està activat el dispositiu de 
vigilància per a la prevenció d'incendis
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>  Des del municipi 

> Notícies

El grup ProArt Paco Merino convoca el “Premi de 
Pintura Paco Merino” amb l’objectiu de fomen-
tar l’experimentació, la innovació i la reflexió 
en l’àmbit de la pintura. El Premi està dotat 
amb 3000 euros i els candidats hauran de supe-
rar una preselecció d’obres per via telemàtica 
(premipacomerino@gmail.com), enviant les seves 
propostes fins al 10 de setembre de 2006. El perio-
de de recepció de les obres seleccionades acabarà 
el 15 d’octubre. Aquestes seran exposades del 2 de 
novembre al 2 de desembre a la sala d’exposicions 
de la biblioteca Roca Umbert. El veredicte es 
donarà a conèixer el dia de la inauguració de 
l’exposició de les obres seleccionades.

> El grup “ProArt Paco Merino” 
convoca un premi de pintura

El Centre Cultural La Torreta ha acollit des del 
21 de juny l’exposició «Maquetes i pintures»,que 
inclou obres dels roquerols Pere Gómez Brutau i 
Pere Dulsat Morera, en una nova iniciativa artís-
tica dedicada a l’art popular. Gómez va exposar 
sis maquetes de masies ja desaparegudes i una 
sèrie de quadres de temàtica diversa, mentre 
Dulsat va presentar recreacions de monuments 
emblemàtics, com ara la Torre Eiffel o la cate-
dral de Barcelona. 
«Maquetes i pintures» s’inclou en el projecte 
MARC2006 que promou l’Ajuntament de la 
Roca.

> Maquetes i pintures al 
Centre Cultural La Torreta

>>

>>

Qualsevol persona resident a la Roca amb una 
dependència lleu o mitjana pot demanar les 
prestacions del Servei d’Atenció Domiciliària,  
que ofereix ajuda a domicili i una auxiliar de 
la llar, entre altres serveis. La sol·licitud s'ha 
de presentar al Servei d’Atenció al Ciutadà de 
l’Ajuntament aportant la documentació neces-
sària. Serveis Socials realitzarà una visita al 
domicili per valorar el grau de dependència 
i posteriorment proposarà a la persona inte-
ressada un contracte assistencial que recull 
el tipus de prestació, l’intensitat setmanal i el 
grau de copagament, segons el nivell de renda.

> El Servei d'atenció 
domiciliària, en marxa
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La Biblioteca municipal ha celebrat enguany el 
3r concurs de Punts de llibre, amb motiu del seu 
3r aniversari, i la participació ha estat massiva: 
s’han presentat un total de 174 punts de llibre 
entre les diferents franges d’edat. A la categoria 
de 0 a 8 anys la guanyadora ha estat Maria Prat; 
a la categoria de 9 a 16 anys qui s'ha endut el 
premi ha estat Núria Solvez i a la categoria abso-
luta (de 17 anys en amunt) el guanyador ha estat 
Ridha Ben-Arab. Tots tres van rebre un premi 
de 100 ¤ i la biblioteca editarà els seus punts de 
llibre per tal que representin a la BPLRV fins a 
l’abril del 07. Enhorabona!

Èxit del concurs Bibliopunts
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> L’Ajuntament presenta noves al·legacions 
   al projecte del TGV

L’ADIF (entitat que gestiona les obres del TGV) 
ha tramès a l’Ajuntament còpia del projecte 
bàsic del traçat del TGV al pas pel nostre munici-
pi, pas previ a l’aprovació definitiva del projecte. 
Aquesta darrera proposta allunya el tren uns 
20 metres de can Colet gràcies a l’acord amb la 
Direcció General de Carreteres per modificar el 
projecte dels futurs laterals d’autopista i roton-
da de Can Borrell.
Tot i això, l’Ajuntament ha tornat a presentar 
al·legacions per assegurar la construcció d’un 
ampli talús vegetal a la zona de can Colet que 
minimitzi l’impacte paisatgístic i acústic. Per 
altra banda l’Ajuntament està fent reunions amb 
els veïns més directament afectats per a donar 
suport a les seves demandes particulars. La 
documentació disponible es pot consultar a 
www.laroca.cat.proposta de talús vegetal a la zona de can borrell elaborada per barcelona regional



>  Des del municipi / Notícies

Ha entrat en vigor a tot l'Estat 
la nova llei que regula la tinença 
de gossos potencialment perillo-
sos, a partir d'una normativa de 
la Generalitat de l'any 99 pionera 
en el sector. Aquests animals, dels 
quals la llei tipifica les races i les 
característiques, reben un tracta-
ment d'animals NO de companyia, 
que necessiten una identificació 
especial i el pagament d'una pòlis-
sa de responsabilitat civil fins a 
120.000 ¤. 
Al carrer, els animals han d'anar 
amb morrió i lligats amb una 
corretja de meny de 2 metres no 

extensible; el propietari ha de tenir 
18 anys i rebre una autorització 
especial per la qual ha de superar 
proves psicotècniques i de capaci-
tació física, a part de no tenir pre-
cedents pel que fa l'ordre públic. 
Als domicilis és obligatori posar 
senyals d'avís i assegurar unes tan-
ques de 2 m d'alçada, si l'animal no 
està lligat o tancat. La transgressió 
d'aquestes normes pot comportar 
multes d'entre 150 i 1.500 ¤.
A la Roca tenim censats una cin-
quantena d'aquest animals, però 
el nombre és certament superior. 
Més informació a la Policia Local.

> Una nova llei per a gossos perillosos

Des de fa unes setmanes ja és operativa la nova 
Unitat Mòbil de Teleassistència, un vehicle tot-
terreny amb l'equipament sanitari i tècnic neces-
sari per a actuacions d'urgència en àmbit domici-
liari. La teleassistència domiciliària és un servei 
preventiu i de proximitat que garanteix en tot 
moment l'assistència a persones que poden estar 
en situació de risc per factors d'edat, de fragilitat 
o de dependència; a través d'un terminal connec-
tat a una central d'alarmes permanentment ope-
rativa, l'usuari pot avisar immediatament en cas 
d'emergència. La bona acollida del nou servei de 
teleassistència ha permès multiplicar per quatre 
el nombre d'usuaris d'aquest servei des de princi-
pi d'any, fins a arribar als 60 actuals.

> Unitat Mòbil de Teleassistència

El passat 1 de juliol ha entrat en vigor el nou 
carnet per punts, una fórmula que afegeix a les 
sancions imposades per a determinades infrac-
cions una pèrdua automàtica de punts, fins a la 
retirada del carnet. La infracció dels límits de 
velocitat, la taxa d'alcohol o la conducció sota 
l'efecte d'estupefaents o altres substàncies psico-
tròpiques, l'ús manual de telèfons mòbils o altres 
aparells que puguin distreure el conductor són 
algunes de les conductes més penalitzades per la 
nova legislació. La Policia Local de la Roca, com la 
resta de policies encarregades de la vigilància del 
trànsit, vetllarà i col·laborarà amb la vigilància i 
la observació del compliment de les normes de 
trànsit, en benefici de tots.

> Més prudència amb el 
carnet per punts
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> Remodelació dels vestidors 
al camp de la Torreta

Ja han 
començat les 
obres de remodelació dels 
vestidors del camp de futbol de la 
Torreta, una realització que anirà a càrrec de 
l’empresa Construcciones y Cálculos TAU SL. Les 
noves instal·lacions tindran una superfície total de 
510 m2 i inclouen quatre vestidors, una sala poliva-
lent, dependències per a ús del club, un bar, lava-
bos, tres vestidors per a tècnics i arbitres i maga-
tzem. Durant els quatre mesos que es preveu que 
durin les obres s’han habilitat mòduls prefabricats 
perquè no es vegi afectada l’activitat esportiva.
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> L’avantprojecte de la nova escola Mogent es 
presenta a la comunitat educativa   >>
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L’Ajuntament de la Roca ha arribat a un acord 
amb el Departament d’Educació per fer-se 
càrrec de la redacció del projecte de la nova 
escola Mogent i així avançar la seva tramita-
ció. A les darreres setmanes s’ha presentat 
l’avantprojecte per a recollir propostes de la 
comunitat educativa.
El CEIP Mogent serà una escola de dues 
línies que es trobarà en un privilegiat espai 
a l’entrada del municipi. A més, l’Ajuntament 
proposa duplicar l’espai dedicat al gimnàs per 
convertir-lo en un minipavelló poliesportiu 
que permetrà optimitzar el seu ús fora de 
l’horari escolar. Podeu trobar la presentació de 
l’avantprojecte a www.laroca.cat.



>  Entrevista

> ADF, voluntaris per amor al bosc
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Pugem al vehicle tot-terreny color groc llam-
pant de la secció de l’ADF de la Roca que van 
comprar fa un parell d’anys amb la col·laboració 
de l’Ajuntament i de la Generalitat. Agafem la 
carretera d’Orrius cap als dominis del Parc de 
la Serralada Litoral, des d’on es gaudeix d’unes 
vistes magnífiques sobre la plana del Vallès, 
malgrat que la calor intensa desdibuixi el pai-
satge. Ja és el vespre i el pitjor del dia ha passat. 
Vicenç Ribas i Joan Pont estan a punt d’acabar 
la seva tasca diària de vigilància. Encara, però, 
tenen l’amabilitat de dedicar-nos una estona per 
parlar de la seva passió, els boscos, i de la seva 
tasca, la prevenció d’incendis. Vicenç Ribas ha 
après a estimar el bosc des de petit i en coneix 
tots els secrets. És voluntari des de l’any 1988, 
any en què la nova llei forestal va establir els 
sistemes de prevenció i extinció d’incendis, amb 
la creació del cos d’agents rurals i de voluntaris 
forestals.

> Com tenim la situació del bosc?
Relativament bé, per a aquesta estació. Hi ha 
sequera, però afecta més al sotabosc. Malgrat 
la calor que està fent aquests dies, la humi-
tat relativa és alta i això fa que els arbres no 
pateixin tant. Ens movem dins de paràmetres 
de normalitat.

> Així doncs no estem en situació d'alerta?
Com tots els estius, a partir del 15 de juny i 
fins al 15 de setembre, tots els serveis estàn en 
alerta, perquè és el que toca: hem d'estar alerta. 
Des del punt de vista tècnic, aquesta zona i en 
aquest moment, estem en alerta-1, que és el 
grau més baix.

> Com funciona el vostre operatiu?
La nostra és una ADF mancomunada, que inclou 
6 municipis i forma part d'una unitat operativa 
que té el seu centre d'operacions a Mataró. 
Tenim uns protocols d'actuació que valen per a 
tota la xarxa d'ADF. Rebem a diari un mapa de 
risc d'incendis i sempre que hi hagi un risc alt, 

cada ADF ha de tenir un vehicle preparat per 
sortir. Normalment, el que fem és sortir, voltar i 
vigilar punts determinats. Els caps de setmana, 
com que el voluntaris estan més lliures, surten 
més efectius. L'ADF disposa de 4 vehicles tot-
terreny i un camió. D'aquests cinc vehicles, tres 
tenen aigua. L'equipament també inclou eines 
per poder treballar al bosc tot l'any. Perquè 
aquesta és la qüestió: com se sol dir, els incendis 
de l'estiu s'apaguen a l'hivern...

> I això com es fa?
Hi ha un seguit de feines de manteniment 
de camins, de neteja d'arbres caiguts... que 
són essencials per a la bona salut del bosc. 
Nosaltres disposem d'una trentena d'operatius, 
que són els que poden dedicar una presència 
més constant,  als quals cal afegir un centenar 
llarg de persones que s'activen en situacions 
d'emergència, però que també ajuden, des d'una 
segona línia, en les tasques de vigilància, per 
exemple si detecten algun problema prop de la 
zona on viuen. Aquestes informacions també 
són útils i ens permeten organitzar millor les 
actuacions preventives.

> És complicat coordinar els voluntaris en les 
tasques d'extinció?
Els voluntaris de les ADF passen per un pla de 
formació molt estructurat, on s'ensenyen uns 
procediments d'actuació ben definits, i això fa 
que sàpiguen el que han de fer. Sobretot en les 
tasques d'extinció, vint persones amb les idees 
clares poden fer més que 200 "voluntaris de 

sandàlies" sense preparació, com va passar en 
els incendis de l'any 1994.

> I la coordinació amb els bombers?
S'ha creat a tot Catalunya un sistema de controls 
territorials, en els quals estan integrades totes 
les ADF i les unitats de vigilància, que tenen 
la seva base operativa en un parc de bombers; 
en el nostre cas, a Mataró. Això afavoreix una 
actuació coordinada i una resposta ràpida. Quan 
hi ha una emergència, els primers en arribar al 
lloc del foc acostumen a ser els ADF, que nor-
malment estan de patrulla i saben per on passar; 
aleshores es crea un «punt de trànsit» —que vol 
dir que tothom ha de passar necessàriament per 
allà— que funciona com a distribuïdor de feines: 
«tal cotxe d'ADF i tal camió de bombers amb 
tants homes a tal lloc». El criteri és d'ajuntar 
sempre bombers amb ADF. Aquest procés avui 
està molt ben pautat. Ha costat anys però al 
final ho hem aconseguit.

> Com pot ajudar el ciutadà corrent?
La màxima col·laboració consisteix en respectar 
rigurosament la normativa. Si vas al bosc has de 
saber on estàs, i si no és millor no anar-hi. 

> Si vull ser voluntari, què hauria de fer?
Qualsevol persona major de 18 anys pot ser 
ADF; se li demana fer un curs de formació i tenir 
una mínima disponibilitat de temps. El més fàcil 
és adreçar-se al regidor responsable, que a la 
Roca és Jordi Font, i així posar-se en contacte 
amb l'ADF més propera. Estaria molt bé tenir 
noves incorporacions: tenim molts boscos però 
no tants voluntaris... 

> Per acabar: quin és el primer pensament d'un 
ADF quan es lleva al matí?
No sempre és la primera cosa que penses, però 
hi ha dies d'estiu que sí, tot just despertar-te, et 
preguntes: què pot passar avui? //
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Dediquen moltes hores del seu temps a vigilar els boscos de forma desinteressada: 
són els ADF, uns incondicionals de la natura agrupats en un cos de voluntaris que 
desenvolupa una tasca essencial en l’actual model de protecció forestal. Vicenç 
Ribas, mestre de primària i cap operatiu de l’ADF Serra de Marina, i Joan Pont, veí de 
Santa Agnès i efectiu de la unitat GI-14, ens ho expliquen en aquesta entrevista.
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>  Tres en u

> Millores per l'estiu
La reducció dels ritmes laborals, a més de donar moments per al descans, el 
lleure i la festa, permet dur a terme una sèrie d'actuacions per al manteniment 
i la millora de les instal·lacions i infraestructures de caràcter públic. És el 
que passarà aquest estiu als tres nuclis del municipi.

Millores a les escoles de la roca centre

Els centres escolars de la Roca tenen previs-
tes diverses actuacions per millorar les seves 
instal·lacions. El CEIP Pilar Mestres aprofita-
rà el pla de millores de la Generalitat per 
repavimentar una de les pistes polisporti-
ves, la més antiga, actualment en mal estat. 
A les aules s’ha instal·lat suro a les parets 
i a la zona del pati d’infantil es milloraran 
les zones d’ombres amb la plantació de més 
arbres quan arribi la tardor. L’escola bressol 
ha millorat també les mesures de protecció 
del sol amb la instal·lació de tendalls i venti-
ladors a les aules. 

El CEIP Mogent, per la seva banda, disposarà 
d’un nou mòdul, al mateix temps que es durà 
a terme una significativa ampliació del pati 
per acollir als nous nens. 
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Nova rampa d'accés al ceip La Torreta

Entre les intervencions més importants que 
es faran aquest estiu als centres escolars del 
municipi, destaca la remodelació de la rampa 
d'entrada a l'edifici del CEIP La Torreta per la 
banda del carrer Canàries. L'anterior presen-
tava una pendent acusada que, juntament 
amb la rugositat de la pavimentació, es con-
siderava agressiva per als nens. 
El nou projecte suavitzarà la pendent i també 
modificarà les característiques de la pavi-
mentació, per facilitar la circulació dels nens 
i també de les seves famílies.

D'altra banda, i com a mesura per combatre 
la calor, que es fa sentir amb força sobretot 
al llarg dels mesos més pròxims a l'estiu, 
s'ha instal·lat una parella de ventiladors de 
pales al sostre de totes les aules d'educació 
infantil.
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L’ajuntament engega un pla plurianual 
de repavimentació de carrers

Durant el mes de juliol l’Ajuntament ha realitzat 
el repavimentat de diversos carrers de la Torreta 
(Granada, Costa Brava, etc), de la Roca Centre 
(tram de la Rambla, entorn de l’Institut, de la 
biblioteca, etc.), de Can Colet i de Sant Carles, 
amb un pressupost d’execució de 210.000 ¤. 
Durant els darrers deu anys la prioritat de 
l’Ajuntament ha estat la urbanització de tots 
els carrers del casc urbà i la modernització dels 
serveis bàsics.  A partir d’enguany l’Ajuntament 
de la Roca engega un pla plurianual de repa-
vimentació de carrers que gradualment anirà 
millorant i renovant l’asfalt de tots els carrers 
en mal estat del municipi. 
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La memòria de gestió de l’Àrea Bàsica 
de Salut de la Roca confirma la bona tra-
jectòria d’aquests anys amb un conjunt 
d’indicadors tots ells positius. Des de 
l’any 2003 l’ABS no ha parat de créixer 
en nombre d’usuaris i a finals del 2005 
ja tenia 9.464 usuaris, 715 més. Però 
sobretot ha registrat un notable incre-
ment de l’atenció directa prestada per 
l'Equip d'Atenció Primària: un 81% més. 
El temps mig d’espera no arriba a vints 
minuts de promig i la durada de la visita 
no sol baixar dels 10 minuts. Unes dades 
que parlen de l’eficiència del Centre i 
de la satisfacció dels usuaris. També ha 
crescut l’equip, que ja ha superat les 30 
persones i que presenta un ample ven-
tall d’especialitats.
Entre els indicadors més significatius de 
la memòria, té un especial interès el que 

compara les bones pràctiques de pres-
cripcions de fàrmacs de la nostra ABS 
en relació a la resta d’Àrees Bàsiques. 
Destaca, de forma especial, la prescrip-
ció de genèrics que és del 33%, quan la 
mitjana de la regió sanitària és del 18%. 
També mereixen una especial menció 
els serveis d’odontologia i de podologia 
que l’ABS de la Roca ofereix, per alguns 
pacients de forma gratuïta, i que no 
estan normalment en el catàleg de ser-
veis bàsic de la majoria de CAPs.
Aquesta bona gestió ha permès tancar 
el pressupost de 2005 amb un superàvit 
de 116.745 ¤; atès que el Consorci 
Hospitalari de Catalunya és una organi-
tzació sense ànim de lucre el superàvit 
es destinarà a millores dels serveis. Per 
al 2006 estan previstes més inversions 
tecnològiques, noves prestacions assis-

tencials i promoure la formació conti-
nuada del personal. 
En resum, l’activitat dels Centres 
d’Atenció Primària de la Roca dóna 
senyals de bona salut, en benefici de 
tots els seus usuaris roquerols. //

>  Amplificador
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> Uns CAPs amb bona salut
Els cap vicenç papaceit de la roca, el cap la torreta i el consultori de 

santa agnès creixen en nombre d'usuaris i milloren els paràmetres de 

l'atenció sanitària, però sobretot consoliden un model de gestió que 

amplia els serveis de proximitat per als seus usuaris sense renunciar a 

la seva vocació de servei públic.

> Indicadors del 2005

Nombre de visites

Increment de visites 
respecte del 2003: 

Temps mig en consulta > 

Temps mig en sala 
d’espera

% prescripció de 
genèrics

Font: ABS la Roca 

62.570

6,9%

> 10 minuts 
per pacient 

< 20 minuts 
per pacient

33% (la mitjana 
és el 18%)

> Es presenta l'avantprojecte del    
   Centre Mèdic de Santa Agnès

Catsalut ha lliurat a l’Ajuntament de la Roca 
l’avantprojecte del nou Centre Mèdic de 
Santa Agnès. Aquest nou equipament estarà 
situat a la cantonada dels carrers Pau Casals 
i Migjorn, i comptarà amb gairebé 400 m2 
de superfície, amb sis sales d’atenció mèdica: 
dues d’infermeria, una de pediatria, una de 
consulta mèdica general, una de tractaments 
i una sala polivalent. 
Està previst que properament s’aprovi el 
projecte de forma definitiva i que després 
de l’estiu s’adjudiqui l’obra per a que la cons-
trucció es pugui començar a finals d’any.
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>  Xarxa ciutadana

13 de juliol
La Torreta
20 h Sala Tallers Centre Cultural La 
Torreta
Inauguració exposició 10 anys del 
Pessebre Vivent de la Torreta

13 de juliol
La Torreta
22.30 h Era de Can Tàpias
Concert amb el Grup Vifidus
Organitza: Grup de Joves de la Torreta i 
Espais Joves

14 al 16 de juliol
La Torreta
Festa Major d’Estiu
(veure programació detallada)

16 de juliol
La Torreta
20 h Sala Auditori Centre Cultural La 
Torreta
Recital d’òpera i cançó espanyola
Susana Santiago, Stanislas Arráez 
i Ricardo Estrada

18 de juliol
La Roca-Centre
18 h La Nau
Dimarts esportius: tarda de jocs tradi-
cionals
Espai Jove El Roc

19 de juliol
La Roca-Centre
18 h Biblioteca Municipal
Taller de circ

20 de juliol
La Roca-Centre
18 h Biblioteca Municipal
Taller de pintura “Retrata el teu amic”

20 de juliol
La Roca-Centre
20.30 h Biblioteca Municipal
Dijous amb motxil·la: L’illa de 
Madagascar

21 de juliol
La Torreta
22 h Centre Cultural La Torreta
Festival Trobadors i Joglars: Xavier Baró

22 de juliol
La Roca-Centre
19 h Carpa de la deixalleria
Festival Carnus Records a la Roca del 
Vallès

27 de juliol
La Roca-Centre
20.30 h Biblioteca Municipal
Dijous amb motxil·la: Ser jove i treba-
llar a Irlanda

28 de juliol
La Roca-Centre
21 h Espai Jove El Roc
Veredicte Concurs dibuix Manga i 
Sessió DJ
Espai Jove El Roc

Festa Major de Sta. Agnès

dimecres 23 d’agost

22 h Centre Cívic
Havaneres

dijous 24 d’agost

19 h Centre Cívic
Teatre amb La Pera Llimonera: “Els 
Rucs”
22.30 h Parròquia de Sta. Agnès
Concert de Cant Coral amb el “Cor 
Estudi XX”

divendres 25 d’agost

22.30 h Centre Cívic
Teatre: “Románticos empedernidos”
00.30 h Era del Molí
Nit de Rock

dissabte 26 d’agost

9.30 h Sortida del Centre Cívic
Pedalada popular
12 h Casal dels Joves
Festa de l’escuma
Tarda, Casal dels Joves
Campionat de futbolí i de ping-pong
18 h Zona esportiva
Esports d’aventura
20 h Camp de futbol
Partit de futbol de solters contra casats
23 h. Centre Cívic
Nit temàtica
00.30 h Era del Molí
Nit de música techno

diumenge 27 d’agost

12 h Parròquia de Sta. Agnès
Ofici Solemne
Matí, Plaça de l’Església
Parada de la lluita contra el càncer, i tot 
seguit, vermut popular
18 h A la carretera (C/ Gaudí)
Jocs tradicionals, passejades en carro, 
gegants de la Roca i estirada de corda
22 h Centre Cívic
Fi de Festa Major: música de tots els 
temps amb Albert Malla. 

La seva joventut no els ha impedit d'assolir uns 
excel·lents resultats esportius: estem parlant de 
les noies dels equips infantils del BM La Roca 
i del Club Twirling La Torreta, campiones de 
Catalunya a les seves categories. Per celebrar 
els dos títols, l'ajuntament va organitzar un 
acte d'homenatge el passat 26 de juliol, en el 
qual es va destacar la importància dels èxits 
aconseguits. D'una banda, les noies del BM 
La Roca, després de guanyar el Campionat de 
Catalunya, van obtenir una més que meritòria 
cinquena posició a nivell estatal; d’altra banda, 
les noies del Club Twirling La Torreta, després 
d’aconseguir la Copa Catalana, van participar 
en el Campionat del Món celebrat a Eindhoven 
l'abril passat. Enhorabona i per molts anys a les 
jugadores i als seus clubs!

> L'empenta

> Dos equips femenins fan brillar l'esport roquerol

> Agenda

> Seguiu la programació d’activitats a www.laroca.cat
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>  Xarxa ciutadana

La cura del nostre municipi és responsabilitat de 
tots. També del nen de cinc anys de l’escola Pilar 
Mestres que durant una visita a l’Ajuntament va 
demanar a l’alcalde que s’arreglés l’escala de la 
“bassa dels ànecs”, un dels espais més bonics del 
municipi. Aquell nen tenia raó i s’ha millorat l’accés 
amb una nova escala de fusta. La col·laboració de 
tots els ciutadans, petits i grans, és clau per al man-
teniment i la millora del nostre entorn.

Quina tristesa veure els boscos i camins embru-
tats amb tota mena de deixalles! Enguany 
l’Ajuntament, amb la col·laboració de la Roca en Bike 
i Elskekorrenmolt, ha identificat cap a 80 abocadors 
incontrolats que properament es netejaran. Aquests 
abocaments són una greu manca de respecte cap 
al medi ambient i no tenen cap justificació quan 
l’Ajuntament ofereix un servei de deixalleria que 
obre sis dies a la setmana, caps de setmana inclosos.

avall

> Ascensor

La cura de l'entorn 
contra la deixadesa

amunt

> La instantània

10a Festa del Comerç al carrer

Ajuntament de la Roca 93 842 20 16
Oficina de la Torreta 93 860 41 50
Oficina de Santa Agnès 93 842 48 04
Policia Local 93 842 20 75
Policia Local - nou telèfon 600 44 55 77
Serveis Socials 93 842 44 32
Centre d’Atenció Primària la Roca 93 842 44 32
Dispensari Municipal la Torreta 93 860 32 00
Consultori Santa Agnès 93 842 46 63
Biblioteca Pública 93 842 44 61
Casal d’avis de Roca-Centre 93 842 24 40
Casal d’avis de la Torreta 93 879 34 41
Centre Cívic Can Tàpies 93 860 41 50
Centre Cívic de Santa Agnès 93 842 25 74
Casal de Joves "El Roc" 93 842 12 40

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

> Directori
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Animació i bon temps van caracteritzar la festa i fira del comerç, organitzada per 
l'associació de comerciants de la roca. Aquí podem veure una demostració d'aeròbic 
a la rambla mestre torrents.

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 sisplau a l'ajuntament o a 

l'adreça electrònica <ajuntament@laroca.org>; intentarem publicar-la al butlletí, o com a mínim la 

digitalitzarem perquè formi part de l'arxiu de la roca.
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