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la roca-centre, la torreta i sta. agnès de malanyanes
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Promoció d'habitatge públic
per a joves i gent gran



>  A fons

> Promoció d'habitatge públic
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un compromís de l'administració per 
millorar l'accés a un habitatge digne 
i per la creació de nous equipaments

Si el dret a un habitatge digne està reco-
negut a la mateixa Constitució de l'Estat, 
l'evolució del mercat immobiliari no facilita 
que tothom en pugui gaudir. És per això que 
l'administració considera una tasca priori-
tària el donar resposta a una creixent necessi-
tat social d'accés a l'habitatge en condicions 
econòmiques protegides. La gent jove i les 
persones grans són els dos col·lectius més 
afectats per la pressió econòmica creixent 
en l'àmbit immobiliari, degut a la relativa 
precarietat o insuficiència dels seus ingres-
sos. A ells estan especialment adreçats els 
projectes de creació d'habitatges públics 
que l'ajuntament de la Roca ha començat a 

promoure, gràcies al recent conveni signat 
amb el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya 
i l'Institut Català del Sól (incasol), una 
iniciativa que tindrà continuïtat en els pro-
pers anys amb noves actuacions previstes a 
Santa Agnès, a la Roca Centre (al sector dels 
Maiols - Can Planas) i a la Torreta (sector de 
can Granota).
L'acord entre les dues administracions es 
concretarà en dues intervencions: la prime-
ra, destinada a les necessitats especials de 
la gent gran, es durà a terme en el solar del 
vell ajuntament, davant de l'església, dins 
del projecte de recuperació del casc antic; la 

segona es farà uns metres més enllà, al tram 
final del carrer Església, molt a prop del riu i 
del futur parc fluvial, i està destinada a pisos 
de compra, en una zona que reuneix unes 
magnífiques condicions per anar-hi a viure.
Juntament a la creació d'aquests habitatges 
—dels quals detallem les característiques 
en els requadres aquí al costat— el municipi 
guanyarà dos espais útils per crear nous 
equipaments de caràcter públic, una altra 
de les demandes socials al qual l'ajuntament 
actual s'ha compromès a respondre per 
millorar la qualitat de vida dels roquerols. 
El procés ja està en marxa i no tardarem en 
veure'n els fruits.  //

Habitatges 
públics Pla de 

les Hortes

Equipaments

Carrer peatonal

Habitatges públics
Ajuntament vell

Zona verda
Parc

Escola

Conveni amb incasol
> Cessió de solars

• l'ajuntament de la Roca cedeix a incasol les 
parcel·les on es realitzaran les promocions, 
urbanitzades, amb tots els serveis i lliures 
de càrregues

> Beneficis
• L'Incasol es compromet a construir 60 habi-

tatges públics en règim de venda i 15 habi-
tatges públics adaptats per a la gent gran en 
règim de lloguer

• l’Ajuntament obtindrà dos locals per a equi-
paments municipals: un de 470 m2 a la 
planta baixa de l’Ajuntament vell i un segon 
de 1.352 m2 a la planta baixa de la promoció 
d’habitatge públic del pla de les Hortes

Promoció ajuntament vell

> 15 habitatges públics adaptats de 
lloguer per a gent gran

• pisos amb una superfície mitjana de 42 m2 
útils adaptats per a persones grans

• lloguers d'entre 240 i 300 ¤ al mes (aprox.)

>   el nou edifici recuperarà la imatge i 
la façana de l'ajuntament vell

>   local de 470 m2 que es destinarà a un 
equipament municipal

• l'ajuntament proposa fer-ne un centre 
assistit per a gent gran.

> Resum de xifres

Núm. habitatges adaptats 15

Habitatges (planta 1 i 2) 940 m2 aprox.

Equipament 470 m2 aprox.

Actuacions previstes
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>  A fons / Habitatge públic

Nota: atès que el projecte executiu d’obra no està redactat i que el marc legal pot canviar durant el 
procés de tramitació, les dades que s’esmenten són aproximades i s’han de considerar com a provisionals

miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL  
75 habitatges públics 
per a joves i gent gran

Als darrers anys a la Roca i a Catalunya hem 
millorat extraordinàriament el nostre benes-
tar a molts àmbits com la sanitat, l’educació, 
els equipaments esportius i culturals, etc. Ara 
bé, l’accés a un habitatge assequible és una 
qüestió pendent que s’ha convertit en un dels 
principals problemes de la nostra societat. 
No podem resignar-nos que els joves hagin 
de marxar a d’altres municipis perquè no 
poden comprar una habitatge a la Roca. Ni 
tampoc podem acceptar que hi hagi gent gran 
que després de treballar tota la vida es trobi 
en una situació molt difícil respecte la seva 
vivenda. 
El problema de l’habitatge és extraordinària-
ment complex i totes les administracions hau-
ríem de fer un exercici profund d’autocrítica 
de la situació actual. A l’Ajuntament de la 
Roca estem posant el nostre gra de sorra per 
a resoldre-ho:  després de 3 anys de feina 
i nombroses dificultats el passat 10 d’abril 
vam signar un conveni amb la Generalitat de 
Catalunya per a la construcció de 75 habitat-
ges públics. Concretament 60 pisos de venda 
dirigits prioritàriament als joves i 15 pisos 
adaptats per a la gent gran en règim de llo-
guer. A més, amb aquest conveni l’ajuntament 
de la Roca obtindrà dos locals: un de 1.300 m2 
al pla de les Hortes i un segon de 470 m2 a la 
parcel·la de l’Ajuntament vell que es destina-
ran a equipaments municipals. 
Aquest és el primer gran projecte que presen-
tem i en els propers mesos esperem anunciar 
d’altres com per exemple els de les noves 
unitats d’actuació de Sta. Agnès, a la Roca (als 
Maiols – Can Planas) i a la Torreta, quan es 
desenvolupi el sector de Can Granota.
Amb totes aquestes actuacions, la Roca serà 
també un municipi capdavanter en habitatge 
públic assequible.  // 

Requisits i terminis

Requisits bàsics condicionats a l’aprovació de les 
bases d’adjudicació dels habitatges públics:
• Els sol·licitants han de ser majors d’edat
• Cal demostrar un mínim de cinc anys de residèn-

cia habitual al municipi de la Roca
• Els sol·licitants han d’estar al dia en el pagament 

dels tributs i/o qualsevol altre deute municipal
• Ingressos màxims: Ingressos propis inferiors a 

5.5 vegades l’IPREM en còmput anual, ponderats 
en funció dels membres que componen la unitat 
familiar. Per a unitat familiar de 2 membres equi-
val a 48.740 ¤

• Ingressos mínims: els sol·licitants han d’acreditar 
ingressos propis anual superiors a 12.500 ¤

 
• Cap dels sol·licitants, ni de les persones que 

formen part de la unitat familiar/convivència, no 
podran tenir la propietat o copropietat de cap 
habitatge

• Adjudicació dels habitatges: es farà per sorteig
• Inscripcions: el procés de presentació de 

sol·licituds s’obrirà després de l’aprovació defi-
nitiva del projecte d’obra dels habitatges que es 
preveu que sigui a principis de 2007

• Situació actual: l’Incasol ha iniciat el procediment 
de contractació mitjançant un concurs d’idees per 
a la selecció de l’arquitecte que s’encarregarà de 
redactar el projecte executiu

• Finalització de les obres: es preveu que estiguin a 
punt a finals de 2008 o començament de 2009.

60 pisos socials en règim de venda i 15 habitatges adaptats en règim de 
lloguer seran disponibles a finals de 2008 per als ciutadans de la roca 
que compleixin els paràmetres de renda establerts per la llei. la gent jove i 
les persones grans seran els col·lectius que més es beneficiaran d'aquesta 
promoció que també aporta nous equipaments al municipi, i que és la primera 
d'una sèrie de projectes d'habitatge públic que l'ajuntament de la roca vol 
dur a terme a santa agnès, la roca i la torreta al llarg dels propers anys.

>   60 habitatges públics en règim de 
venda

• pisos amb una superfície entre 60 i 70 
m2 útils

• creació de 95 places d’aparcament 

• preus màxims de venda (segons 
paràmetres del règim general 
d’habitatges protegits): 1.780 ¤/m2 
útil d’habitatge (+ 1.067,81 ¤/m2  per 
garatge i traster vinculat) 

• proximitat amb el futur parc fluvial de 
30.000 m2

• els habitatges compleixen amb criteris 
de sostenibilitat (mesures d’estalvi 
d’aigua, electricitat, etc).

>   local de 1.350 m2 que es destinarà 
a un equipament municipal

• espai de 1.350 m2  per a equipament 
municipal

• proximitat amb a la futura zona verda 
de la bassa el Molí i l’escola el Mogent

• l’ús d’aquest local està pendent de 
decidir

> Resum de xifres

Núm. habitatges públics 60

Habitatges 5.419 m2 aprox.

Equipament 1.350 m2 aprox.
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Promoció al pla de les hortes (solar F15)
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>  grups municipals (+ info a www.laroca.cat)

La Llei de l’Urbanisme Català aprovada pel Parlament 
de Catalunya l’any 2002 (amb govern de CiU) preveu 
la destinació d’un 20% del Sòl dels plans parcials 
a la construcció d’habitatge protegit, i el 10% de 
l’aprofitament mitjà d’aquests plans a habitatge de 
protecció oficial. L’any 2004 la llei va ésser reformada 
per tal que el dissolt tripartit poguès adjudicar-se el 
mèrit de poder dir qui ha garantit fer aquests habi-
tatges, però el cert és que no es varen variar aquests 
percentatges consensuats dos anys abans.
Per tant quan l’actual equip de govern de l’Ajuntament 
de la Roca s’omple la boca dient que fan habitatge 

protegit arreu és simplement per una obligació legal.
L’Ajuntament de la Roca ha venut o posat en venda 
solars urbans a la Torreta i a la Roca (antiga Escola 
Bressol) que reunien les millors condicions de situació 
i mida per fer habitatge social i cobrir abastament les 
necessitats actuals dels ciutadans del nostre municipi.
La venda d’aquests solars i d’altres que ja s’havien perdut 
anteriorment ens està fent cada dia més pobres mentre 
l’actual equip de govern resol els seus problemes pun-
tuals de tresoreria deguts a la seva mala gestió. 
Dels plans parcials en desenvolupament al municipi 
aprovats abans de la llei del 2002 cap d’ells reserva 
sòls per a habitatge protegit. Dels més recents: Al golf 
de Vilalba els retards deguts a la concessió d’aigua han 
obligat a destinar el 10% municipal a habitatge públic, a 
5 km. del nucli urbà i en parcel·les de 800 m2!!!
A Can Planas les presses per aprovar-lo van arrivar a 
l’extrem de fer-ho el dia abans de que entrès en vigor 

la nova llei de l’any 2002. Ara la Generalitat ha obligat 
a destinar un 20% dels habitatges a protecció oficial, 
no la gestió municipal. Però Can Planas està subjudicie 
i amb moltes possibilitats de salvar aquests boscos i 
aquest entorn natural!!!
Al Pla de Les Hortes es vol concentrar el paquet més 
gran d’habitatge social provinent d’altres sectors del 
municipi. Però a Les Hortes el vot de l’Alcalde a favor 
de multiplicar per tres els habitatges que li correspo-
nen al seu pare pot fer que aquest sector que també 
està subjudice esdevingui nul de ple dret i s’hagi de 
tornar a començar.
On i quan farem els habitatges de protecció ofi-
cial que necessiten actualment els nostres ciutadans? 
Probablement us diran que la culpa és del nostre grup 
municipal...

La Roca necessita un canvi. No un recanvi!!

CiU
> Habitatge públic

Nosaltres creiem que la Web i el butlletí munici-
pal no compleixen amb prou rigor dues funcions 
bàsiques, atès el seu caràcter oficial: la imparcia-
litat en la informació i la pluralitat... Ara nosaltres 
també afegim el fet que del butlletí municipal se’n 
fa un ús partidista, tal i com vam haver de com-
provar en el darrer butlletí (núm. 28), on el nostre 
article d’opinió va ser contestat en el mateix 
número, es a dir, se’ns contestava abans que el 

nostre article s’hagués publicat. Això és intolera-
ble! Ara, la Regidoria de Comunicació ha decidit 
unilateralment reduir l’espai destinat a l’opinió 
dels partits polítics. Creiem que aquesta reducció 
té com a finalitat limitar el dret d’expressió i el 
dret a la informació plural que tenen tots els ciu-
tadans de la Roca; dret bàsic en democràcia per 
poder opinar i decidir lliurament. També, a pocs 
mesos de les eleccions municipals, han decidit 
incrementar a periodicitat mensual l’edició del 
butlletí; per a nosaltres no existeix cap raó que 
justifiqui aquest canvi, a excepció que l’equip de 
govern hagi caigut en la temptació de voler fer 
servir el butlletí municipal, que paguem entre 
tots, com a propaganda electoral. Això també és 
intolerable! Des d’ERC hem estat crítics amb els 

canvis que es van introduir en el butlletí a l’època 
d'en Salvador Illa, ja que considerem que és un 
luxe innecessari en despesa en el tipus de paper 
i en el color. Per exemple, el darrer número va 
representar un cost de 5.400 ¤ (900.000 ptes). 
En relació als continguts, aquests no es correspo-
nen amb el que ha de ser un butlletí municipal, 
puix aquests estan més orientats cap a la publica-
ció de lleis, ordenances, normatives i comunicats 
dirigits als veïns per al seu coneixement i utilitat. 
Per tant des d’ERC continuarem sent crítics per 
aconseguir una nova reorientació del butlletí, 
de manera que es recuperi la imparcialitat i la 
neutralitat, s’abarateixi el seu cost tot controlant 
la despesa dels diners públics, i s’aconsegueixi un 
ús no propagandístic dels continguts.

ERC
> On és la 
imparcialitat?

A lo largo del 2006 el equipo de gobierno ha 
ido aprobando una serie de medidas de corte 
social y de sostenibilidad :
• Acuerdo con el INCASOL para la construc-

ción de 75 viviendas de las cuales 60 serán 
de protección oficial y 15 asistidas, para 
mayores de 65 años. Además, se construirá 
un nuevo Casal d’Avis y un local de 1.300 

m2 para equipamientos. Se aprobó con la 
abstención de los representantes de CIU y 
ERC.

• Acuerdo de aprobación del Plan de acción 
ambiental de la auditoria medioambiental, 
con más de 70 acciones (la mayoría ya 
iniciadas). Además con esta aprobación 
se inicia los trámites para abrir la oficina 
de la agenda local 21 y el forum medioam-
biental.

• Acuerdo de ampliación del PEIN Conreria-
Sant Mateu Céllecs en todo el término 
municipal. A esta ampliación se une a la 
zona boscosa cedida en la zona Maiols-Can 
Planas.

Estas actuaciones y otras —como la universali-
zación del Servicio de Asistencia Domiciliaria, 
la nueva gestión de Casals d’Avis, nuevas pla-
zas, etc.— nos hacen sentir la satisfacción de 
estar en la buena dirección para dar respuesta 
a las demandas sociales y medioambientales 
del municipio. 
Nos gustaría agradecer a ERC la preocupación 
que demuestran por las opiniones y actua-
ciones de ICV. Citando a G. Orwell en su 
libro “Homenaje a Cataluña” recordamos que 
“nunca respondas al necio conforme a su 
necedad, para no hacerte como él. Responde 
al necio según su necedad, para que no se 
tenga por sabio”.

ICV
> La Roca, más social 
y más sostenible

L’habitatge públic és molt necessari i positiu, 
tot i que hi ha qui en té una mala imatge. S’ha 
de deixar clar que no és per a uns pocs, ja que 
el topall d’ingressos màxims el compleix el 
80% de la població. I s’ha de dir, sense embuts, 
que avui les promocions d’habitatge públic no 
generen barris marginals perquè es fan con-

juntament amb habitatges lliures, integrats 
socialment i urbanísticament.
D’entrada tots els partits afirmen que estan a 
favor de l’habitatge protegit, però a la pràctica 
ens trobem amb fortes contradiccions. Per 
exemple, quan el Sr. Jiménez d’ERC diu que 
“el nostre objectiu és el creixement zero”: és 
impossible fer habitatge públic sense cons-
truir, sense créixer. 
O quan el Sr. Ros de CiU diu que “voldran fer 
una mena de gueto al pla de les Hortes” (ple 3-
2-05), parlant de l’habitatge social amb un to 
despectiu i amb afirmacions falses perquè sols 
el 27% del sector seran públics. 
O bé quan des d’ERC es diu que “defensem que 

cada pla parcial ha de suportar el percentatge 
d’habitatge social que li pertoca” (ple 3-2-05), 
utilitzant la paraula “suportar” com quelcom 
negatiu i sense tenir en compte que fer habi-
tatge protegit on el model del pla general és 
de “cases amb jardí” és un disbarat urbanístic 
i malbaratar els recursos públics.
Mentre CiU acusa que “el PSC no té cap interès 
en l’habitatge social” (ple 6-4-2006), aprovem 
un conveni amb l’Incasol per a la construcció 
de 75 habitatges protegits que malaurada-
ment no va comptar ni amb el recolzament de 
CiU ni amb el d’ERC. 
Davant aquests fets ens preguntem: qui vol 
realment fer habitatge públic?

PSC-GIR
> Qui vol (realment) 
fer habitatge públic?
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>  Des del municipi 

> Notícies

El ple municipal del passat 4 de maig va apro-
var per unanimitat la proposta d’ampliació 
del pla especial d’interès natural (PEIN) de 
la Serralada Litoral que es pot visualitzar 
en la imatge aquí al costat. Aquesta pro-
posta inclou unes àmplies zones boscoses 
a l’entorn de la Roca i de Santa Agnès que 
formen part del seu patrimoni natural i que, 
en cas de ser aprovada l’ampliació, queda-
rien especialment protegides. L’ampliació del 
Parc, que sols pot incloure zones no urbani-
tzables (rústiques), s’integrarà amb les 50 
hectàrees de zones verdes urbanes de Can 
Planas i Maiols que ja gaudeixen d’un elevat 
nivell de protecció.
El Parc de la Serralada Litoral, presidit per 
l’alcalde de la Roca Miquel Estapé, està pro-
movent l’ampliació entre els Ajuntaments 
associats. A partir de les propostes dels 
consistoris municipals, el Consorci del Parc 
i la Diputació de Barcelona faran una anàlisi 
dels valors mediambientals per tal d’enviar 
un estudi detallat a la Generalitat que és el 
responsable de la seva aprovació definitiva.

Proposta 
d’ampliació 
del Parc de la 
Serralada Litoral
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L'emblemàtic edifici medieval del Molí, situat 
a l'entrada de la població, es podrà preser-
var gràcies a la modificació puntual del Pla 
General que va aprovar el ple municipal, amb 
12 vots a favor i un en contra d'ERC. Després 
de tres intents fallits al llarg dels darrers 10 
anys per trobar un acord entre totes les parts, 
s'ha trobat una solució que permet actuar de 
forma respectuosa amb l'edifici però sense 

perjudicar els drets d'edificabilitat adquirits 
pels propietaris. El pla del sector contempla 
la creació d'un nou edifici, destinat a usos de 
restauració i hoteler, que es desenvoluparà 
a l'entorn del Molí i en posarà de relleu la 
singularitat. El projecte ha estat encarregat a 
l'arquitecte Vicenç Oliveras, i es farà d'acord 
amb les directrius del catàleg de patrimoni 
que s'està redactant.

> S'aprova una modificació puntual del Pla General en 
el sector del Molí per preservar l'històric edifici
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Llegenda
  Línia verda: delimitació actual del Parc
  Línia vermella: proposta d’ampliació del 

Parc
  Tramat groc: espais de transició entre la 

zona urbana al Parc. S'estudia la conve-
niència d’incloure'ls al Parc.
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>  Des del municipi 

> Notícies

Dins del cicle MARC d'artistes locals, el Centre 
Cultural «La Torreta» exposa des del 18 de maig 
i fins al 18 de juny una instal·lació escultòrica 
d'Efraïm Rodríguez, amb el títol "Estruços". Es 
tracta de quatre obres gairebé a mida natural 
fetes amb metall, fusta i també ossos d'estruç 
que reinventen aquest singular animal. D'altra 
banda, a partir del 2 de juny i fins al dia 18, la 
biblioteca municipal acull l'exposició de Màriam 
Ben-Arab «Monotips», una tècnica de gravat 
que només permet treure una còpia d'una 
mateixa planxa. Es tracta de dos joves talents 
que val la pena conèixer.

Un Marc per a joves 
talents
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La secció infantil femenina del BM La Roca 
va marcar una nova fita històrica per al club 
roquerol en guanyar el Campionat de Catalunya 
davant del Mataró, per un ajustat 18 a 17. Va ser 
una prova d'orgull, ja que a la mitja part les mata-
ronines guanyaven de tres gols (8-11). Un encer-
tat canvi defensiu plantejat per l'entrenadora, 
Emma Muntal, i el gran esforç i encert de les 
noies, recolzades en tot moment per una afició 
incondicional, van permetre a l'equip capgirar el 
marcador i endur-se el títol.

L'empenta encara dura ja que les mateixes 
jugadores van classificar-se ara fa pocs dies per 
als Campionats d'Espanya, en guanyar el Mata 
de Jonc i el Puerta Sancho i acabar primeres 
de grup en el Sector. En aquesta ocasió, Xènia 
Pelàez va ser elegida com a millor jugadora. 
La fase final del Campionat espanyol femení 
es disputa a Muriendas (Cantàbria), del 31 de 
maig al 4 de juny, i el sol fet de disputar-la ja és 
un gran resultat. A les jugadores, l'entrenadora 
i el club l'enhorabona i... molta sort! 

> L'equip infantil femení d'handbol fa història en 
guanyar el Campionat de Catalunya

El passat 29 d'abril, els solistes de l'Orquestra 
de cambra Filharmonia han donat el tret de sor-
tida de la nova temporada de música clàssica 
Filharmonia al Centre Cultural «La Torreta», en 
el marc de la Festa de la Creu, amb un programa 
dedicat a Mozart. La programació d'enguany pre-
veu un total de 7 concerts que alternen gèneres, 
formacions i instruments diferents, amb l'objectiu 
d'apropar als roquerols una oferta musical de qua-
litat. La propera cita és per al 16 de juliol, al CC_LT, 
amb un recital de cançó catalana, espanyola i 
napolitana a càrrec del tenor Stanislas Arraez i la 
soprano Susana Santiago acompanyats al piano 
per Ricardo Estrada.

Filharmonia estrena temporada 
a la Festa de la Creu de la Torreta

El dia 9 de març, en ocasió del Congrés Europeu 
d’Arxius que es va celebrar a la Roca del Vallès, 
es va signar un document d’entesa per pro-
moure l'agermanament entre la Roca del Vallès 
i la vila italiana de Pieve Santo Stefano (Arezzo), 
capital europea del memorialisme popular. 
Aquest protocol, que ha estat ratificat el 4 de 
maig pel Ple de l'ajuntament, culmina 9 anys 
de col·laboracions i intercanvis entre les dues 
poblacions.
L'ajuntament de la Roca també té la intenció de 
promoure properament un agermanament amb 
un municipi del tercer món.

> Agermanament amb la vila 
de Pieve Santo Stefano
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>  Des del municipi / Notícies

Ja tenim l'estiu a tocar i com cada any 
ja està a punt l'oferta d'activitats per a 
infants i joves que promou l'ajuntament 
en col·laboració amb entitats esportives 
i d'esplai de la Roca. Del 26 de juny al 
28 de juliol seran actius el Casal d'estiu, 
per a infants d'entre 4 i 12 anys, i l'Escola 
esportiva que organitza el BM La Roca. A 
més, del 23 al 30 de juliol l'Esplai la Xiruca 
organitza unes colònies en estil «western» 
a la Casa de colònies Cal Català, a Vilanova 

de Prades, per a nois i noies nascuts entre 
els anys 1993 i 2000 (ambdós inclosos).
I per a la gent jove de més de 13 anys, 
el servei de joventut té preparades unes 
propostes variades per oblidar-se de 
l'avorriment: els dimarts esportius, els 
dijous amb motxil·la —unes xerrades sobre 
viatges pels que encara han de planejar les 
vacances— i una sèrie de concerts organit-
zats pels propis joves. Més informació a les 
oficines municipals. No t'ho perdis!

> Organitza't un estiu ple 
   d'activitats

> La Roca ret homenatge 
   a la II República

El passat 11 de maig el Ministerio de Medio 
Ambiente ha publicat al BOE la declaració 
d’impacte ambiental del TGV en el tram la Roca 
del Vallès - Mollet, que recull les al·legacions 
presentades per l’Ajuntament de la Roca, con-
juntament amb el Consell Comarcal i altres 
ajuntaments afectats.
D’aquesta forma el projecte del TGV, al pas pel 
nostre municipi, haurà d’incloure un fals túnel 
de 295 metres davant de can Prat, la construcció 
de diversos viaductes i la implantació de mesu-

res de reducció de l’impacte acústic i paisat-
gístic, amb una cura especial a l’entorn de Can 
Colet, tal com es demanava a les al·legacions 
municipals. L’Ajuntament ha contractat els ser-
veis de Barcelona Regional per assessorar-lo 
davant l’ADIF en la fase final de redacció del 
projecte del TGV i assegurar que inclou les solu-
cions òptimes de reducció de l’impacte acústic 
i paisatgístic. Segons la informació facilitada 
per ADIF es preveu que el projecte del TGV es 
presenti abans del mes de setembre.

> La declaració d’impacte ambiental del TGV 
recull les al·legacions de l’Ajuntament 

L'Ajuntament ha renovat l'enllumenat públic del 
carrer Pau Claris i de la Plaça de l'Església, amb 
uns nous punts de llum que substitueixen els 

anterior, ja obsolets, i que per-
meten canviar les làmpa-

des de mercuri originals 
per unes de sodi d'alta 
pressió que augmen-
ten el resultat lumínic 
tot reduint la potència 
unitària, millorant així 

l'eficiència energètica i 
el respecte ambiental. 

> Renovació d'enllumenat

Amb aquest número de juny, el butlletí muni-
cipal de la Roca experimenta un canvi en el 
nombre de pàgines, que es redueixen a 12, i en 
la periodicitat, i en la periodicitat que serà de 
10 números a l’any. L’objectiu és acostar encara 
més a la ciutadania una informació àgil i actua-
litzada sobre el municipi. Aquest canvi es veu 
complementat amb la creació d’una secció per 
a tots els grups municipals a la web munici-
pal www.laroca.cat on també podran donar a 
conèixer les seves opinions a la ciutadania.

> L'opinió dels partits a 
   www.laroca.cat

El passat 19 de maig, una bandera republicana 
va presidir la sala de plens de l’Ajuntament per 
commemorar els 75 anys que s’han complert 
des que es va proclamar la II República espan-
yola. Aquest acte es va celebrar amb el consens 
de tots els grups municipals i va comptar 
amb la presència de l’historiador Joan Garriga, 
investigador incansable d’aquesta època, i 
Agustí Corominas, qui va presentar «Visca la II 
República», un documental inèdit dirigit per ell 
mateix que fa un repàs dels projectes impulsats 
durant aquell període.
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Un any més arriba l’estiu i s’incrementa el risc 
d’incendi (veure imatge del costat). S’han activat 
les mesures de vigilància amb la col·laboració 
del Parc de la Serralada Litoral, els voluntaris 
de l’ADF Serra de Marina i la Diputació de 
Barcelona. Durant els passats mesos l’ADF ha 
dut a terme diverses actuacions de neteja de 
camins i durant el mes de juny l’Ajuntament està 
fent les tasques de manteniment de les franges 
forestals de la Pineda, St. Carles, St. Jordi i Can 
Gurri. A més, enguany es farà la franja de Can 
Barangó i s’acabarà la de Can Pahissa. Ara cal 
que tots extremem les precaucions i evitar 
imprudències per a protegir el patrimoni natural 
del nostre municipi, del qual el 50% és bosc.

> S'activen les mesures de 
prevenció d'incendis
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>  Entrevista

> Elskekorrenmolt, quina marxa!
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La conversa que hem tingut amb Josep Comí i 
Artemi Ejarque ha estat tan amena i relaxada, 
tan plena d'explicacions i anècdotes, que ens és 
impossible recollir-la de forma literal i més aviat 
ens obliga a fer-ne un resum... 
El Josep, fundador d'Elskekorrenmolt juntament 
amb Josep Quintana, és més de córrer, i l'Artemi 
és més de caminar. Però tots dos comparteixen 
una passió genuïna per aquesta activitat tan sim-
ple i bàsica que és moure el cos i fer camí...

> Caminar o córrer: en què quedem?
En la marxa pots fer una cosa i l'altra. Cadascú 
segons el que prefereixi. També hi ha etapes: 
quan veus que córrer ja no et convé, camines. En 
els dos casos, l'essencial és aprendre a respirar i 
saber on és el propi límit. I gaudir del que fas.

> Quins beneficis aporta la marxa?
Molts. Córrer va bé pel cor i la respiració. I diuen 
que caminar tonifica tots els órgans. La marxa és 
la forma més bàsica de l'activitat esportiva. Pots 
fer-la sol o en companyia. Necessites molt poc 
equipament. I et permet conèixer el territori i 
gaudir del que estàs veient. Sobretot quan cami-
nes, perquè et pots parar i no passa res, mentre 
que si corres no és recomanable trencar el ritme.

> És un esport competitiu?
Molt poc. A les curses només hi ha un petit grup 
de "professionals" que té un plantejament com-
petitiu. L'enorme majoria, si és que competeix, 
ho fa amb un mateix. Quan es va a fer una cursa, 
cadascú més o menys sap quin ha estat el seu 
millor temps, així que, si vol, es proposa de baixar 
una mica d'aquell registre. Si ho aconsegueix, és 
com haver arribat primer. I si parlem d'una marxa, 
simplement es tracta de fer 15-20 km. al ritme que 
tu vulguis. No hi ha horari de sortida: quan vols et 
poses en camí, segueixes el recorregut i arribes 
quan pots. La filosofia de la marxa és gaudir la 
natura; per això es procura triar itineraris que 
siguin plaents i que vagin canviant cada cop.

> Elskekorrenmolt és "més que una colla"?
Ser una colla benavinguda ja és molt, una de 
les millors coses que hi ha... A la junta som 17 
membres, i decidim les coses cercant l'acord de 
tothom. Després tenim els col·laboradors: perso-
nes que, encara que no corrin, ens ajuden d'una 
forma generosa i desinteressada en l'organització 
de les activitats. En total un centenar: la meitat 
han participat sempre als darrers actes que hem 
organitzat; els altres no sempre poden, però quan 
els cridem solen respondre. En general, estem 
molt contents i satisfets.

> I la vostra finalitat?
Organitzem activitats per un públic que només 
a la Roca compta amb més de 400 aficionats. La 
propera cita és l'onzena Cursa de Fons, prevista 
per al 2 de juliol, que es farà en camins dels vol-
tants del municipi, amb un recorregut d'11 km per 
als adults i 1,5 km per als infants. Ens hem marcat 
la xifra dels 650 inscrits. Després, a finals de mes 
organitzem la Nit de les Bruixes, que enguany 
és la sisena, i és una de les activitats que està 
tenint més èxit. Es fa l'últim dissabte de juliol de 
cada any, a la nit, en els boscos dels voltants, i té 
un caràcter familiar i divertit; cau en una època  
en què els nens estan de vacances i no han de 
matinar, així que hi vénen famílies senceres, 
amb criatures de totes les edats. Tot aprofitant 
la foscor de la nit i del bosc, es creen atmosferes 
i situacions que donen peu a la broma, que fan 
espantar una mica però sense passar-se. Al final 
es convida a un entrepà, un gelat, alguna petita 
cosa per acabar d’arrodonir la festa...

> ...i això encara no és tot...
El tercer diumenge de setembre, després de la 
Festa Major, ve la Marxa de la Roca. Aquest 2006 
serà una edició especial, ja que fa 25 anys. Al prin-
cipi l'organitzava el grup excursionista “la Flama”, 
que ara ja no existeix. Després, durant uns anys, 
el nostre grup hi col·laborava, però sense orga-
nitzar-la, i quan els de “la Flama” van plegar, 
nosaltres vam prendre el relleu. Acabarem l'any 
amb una marxa solidària, que vam promoure l'any 
passat, en la qual tota la recaptació es va donar 
com a aportació a la Marató de TV3. Vam tenir 
que treballar molt i no ens pensàvem d'arribar a 
tenir tanta resposta. Veure 680 persones a la línia 
de partença, sense haver tingut gairebé cap mitjà 
per fer la convocatòria, va ser una gran alegria. I 
la nostra aportació va ser molt ben valorada.

> Potser us hauríeu de dir Elskepenkenmolt...
Feina en fem, això sí, però també ens ho passem 
bé; aquest és el secret. Per exemple, tota activitat 
que muntem ens agrada acabar-la amb un dinar 
de germanor. És el moment per comentar inci-
dències, parlar del que queda per fer… L’àpat és el 
moment en què s’aglutina la colla, amb bon rotllo 
i sense pressa. És el més bonic que hi ha.

> La Roca és bon lloc per fer marxa?
La Roca és un paradís. La llàstima és que la majo-
ria d’habitants no coneixen prou l'entorn. Ara, 
per celebrar els 25 anys de la marxa i d'acord amb 
l’Ajuntament, farem un llibre on s’expliquen, d’una 
manera ben documentada, tots els recorreguts 
que s’han fet fins ara, perquè la gent pugui decidir  
on anar, si el diumenge vol fer una sortida.

> Algun desig?
Una pista d'atletisme i unes instal·lacions que 
permetin crear una escola esportiva. Cal ense-
nyar al nano a córrer, a respirar... Primer de tot 
s’ha de fer l’atleta; després, que faci l’esport que 
més li agrada. Es fa així a tots els països del món. 
També ens agradaria que es pogués fer aquí. //
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artemi ejarque i josep comí, president i vicepresident d'elskekorrenmolt, 
passen de la seixantena però mantenen una joventut envejable i contagien 
la seva passió per l'esport i la salut, junt amb l'amor per la natura i la 
companyonia com a filosofia de vida. elskekorrenmmolt organitzen 
enguany la 25a edició de la marxa de la roca. 
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>  Tres en u

> Cultura i música per encetar l'estiu 

La Torreta, epicentre de la memòria

Des del 15 de maig i fins el 3 de juny, la Sala 
Auditori del Centre Cultural la Torreta acull 
l'exposició «La Maternitat d'Elna - Bressol 
de l'exili 1939-1944», un homenatge a la 
jove mestra suïssa Elisabeth Eidenbenz que 
durant la Guerra Civil va organitzar una 
Maternitat on poder atendre les parteres 
procedents dels camps de refugiats i els 
seus fills. En la residència que va habili-
tar a la localitat d'Elna, al Rosselló, van 
néixer gairebé 600 infants, majoritàriament 
fills de republicanes arribades a l'exili des 
de Catalunya, però també d'origen jueu i 
d'altres procedències.

L'esforç i les gestions realitzades per l'Àrea 
de Cultura, juntament amb la feina d'una 
dècada que l'Arxiu de la Memòria Popular 
desenvolupa per a la recuperació de la 
memòria, han fet possible que la Roca sigui 
el primer municipi del Vallès Oriental que 
ensenya aquesta colpidora exposició. 
El dia 3 de juny, coincidint amb la seva clau-
sura, es presentarà «Éxodo», de Remedios 
Oliva, obra guanyadora del Premi Romà 
Planas i Miró de memorialisme popular 2005; 
l'escenari és ideal, ja que el llibre es basa en 
l'experiència d'una dona que va tenir el seu 
fill a la Maternitat d'Elna. És el primer cop 
que l'acte se celebra fora de la Roca Centre.

Continuen les celebracions a sta. agnès

Segueixen amb intensitat les celebracions 
del setè centenari de l'església de Santa 
Agnès de Malanyanes, amb un programa 
d'actes que alterna moments de caire festiu 
amb les cerimònies de culte. El dissabte dia 
17 de juny, l'Horta del Rector s'omplirà de 
música, primer amb el concert de l'Orquestra 
Maravella, a les 19.30 h, i després amb un ball 
de nit, a les 23 h. L'entrada és gratuïta per a 
tothom. El diumenge, dia 18, el Bisbe emèrit 
de la Seu d'Urgell presidirà la Missa de 
Corpus, que continuarà amb una processó 
per la plaça i la benedicció del Santíssim.

Nits de música a la terrassa

Pocs moments a l'aire lliure es gaudeixen 
tant com les nits d'estiu. I si la música acom-
panya, encara més. És aquesta la filosofia 
que porta la Biblioteca municipal de la Roca 
a organitzar, per tercer any consecutiu, els 
«Concerts a la terrassa», una iniciativa que 
es va inaugurar l'any 2003, amb la creació 
d'aquest equipament, i que l'any passat, vist 
l'èxit, es va dur a terme també a la Torreta.  
Es tracta de cinc vetllades musicals gratuïtes 
al llarg de l'estiu —quatre organitzades per 
la biblioteca i la cinquena dins el cicle de 
Trobadors i Joglars— acompanyades per un 
petit refrigeri i un ambient agradable.

La primera cita és per al proper divendres 
dia 16 de juny, a les deu del vespre, amb 
«Final de trajecte», un espectacle musical 
de la companyia Microcosmos, especialista 
en teatre musical. Les veus d'Albert i Júlia 
Mora i d'Arnau Vinós, acompanyades per 
Francesc Mora al piano, ens translladaran 
a l'Europa d'entreguerres amb un recital de 
cançons d'autors tan rellevants com Brecht, 
Weill, Dessau, Magrée... El 30 de juny gaudi-
rem d'una sessió de jazz contemporani, amb 
el grup Rica Mae, i —ja en ple estiu—, el 7 
de juliol serà el torn de la Trova Cubana, un 
quartet especialista en aquest gènere, amb 
Carlos Lage al capdavant. //

Mentre la torreta protagonitza una intensa activitat al centre cultural, 
on l'exposició sobre la maternitat d'elna finalitza amb l'acte de presentació 
de l'obra guanyadora del premi romà planas i miró, a santa agnès segueixen 
celebrant el setè centenari de la parròquia amb actes religiosos i profans. i a 
la roca centre, comencen les nits de música a la terrassa de la biblioteca.
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El resultat pressupostari obtingut per 

l’Ajuntament de la Roca en l’exercici 

2005 confirma la bona situació econò-

mica del consistori, ja que es tanca 

amb un superàvit de 213.327 ¤, segons 

va informar Carles Fernández, regidor 

d'Hisenda i responsable de l’àrea econò-

mica, al passat ple municipal i, poste-

riorment, a la Comissió de comptes. 

El quadre és encara més positiu si es 

considera el romanent de tresoreria, 

és a dir, el superàvit acumulat en anys 

anteriors, que arriba als 349.698,08 ¤, 

una xifra de la qual l’ajuntament pot 

disposar en el pressupost de 2006. Això 

permet afrontar l’actual exercici econò-

mic amb la tranquil·litat de poder fer 

front a les necessitats d’interès general 

que puguin sorgir durant l’any i cobrir 

eventuals despeses imprevistes.

També les dades relatives a la ratio 

d’endeutament i a l’estalvi net corrobo-

ren els resultats d’una gestió econòmica 

prudent i d’una política de contenció de 

la despesa: el deute viu sobre els ingres-

sos corrents no arriba al 90% (89,50 %), 

vint punts per sota del límit establert 

per llei, fet que dóna un marge més que 

prudent; pel que fa l’estalvi net, està en 

el llindar dels 150.000 euros.

Des de fa deu anys tots aquests indica-

dors són positius i demostren una gestió 

rigorosa dels diners públics i una bona 

salut econòmica que permet afrontar 

amb garanties el projectes de futur del 

municipi. //

>  Amplificador
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> Números verds a l'ajuntament
La gestió rigorosa de l’àrea econòmica dóna bons fruits i permet tancar 

l’exercici de 2005 amb un superàvit de 213.327 ¤, que acumulat al d’anys 

anteriors permet sumar un romanent de tresoreria de 349.698 ¤, unes 

xifres que demostren la bona salut econòmica de l’ajuntament

> Resum de xifres exercici 2005

Resultat pressupostari ajustat 213.327 ¤

Romanent de tresoreria 349.698 ¤

Ratio deute viu  89,50 %

Oferir a les persones grans de la Roca un ser-
vei professional d'assistència personalitzada 
que respongui a les seves necessitats reals és 
l'aposta del nou Servei d'atenció domiciliària 
(SAD) que impulsa l'ajuntament. El compro-
mís de l'administració és de garantir el servei 
a tothom qui el necessiti, independentment 
de la seva situació econòmica. La fórmula del 
copagament (l'usuari aporta una part del cost 
del servei en funció de les seves possibilitats) 
és la que fa possible aquest objectiu.

El nou model d'assistència domiciliària amplia 
la varietat dels serveis que s'ofereixen —que 
inclouen auxiliars de la llar per a tasques de 
neteja, o visites mèdiques a domicili— i aug-
menta els recursos professionals destinats a 
aquest efecte.
Les persones amb necessitats d'assistència 
poden adreçar-se als serveis socials de l'ajun-
tament, que valoraran el grau de la dependèn-
cia i assignaran els serveis i les condicions que 
més s'ajustin a la seva demanda.

> Milloren les prestacions del Servei d'atenció 
domiciliària per a la gent gran

Definicions
Resultat pressupostari: diferència entre ingressos 
i despeses per a un any concret
Romanent de tresoreria: superàvit acumulat del 
resultat pressupostari del darrer exercici i anys 
anteriors, incloent els diners de caixa i deduint les 
baixes per dubtós cobrament
Ratio d’endeutament: relació entre l’endeutament 
i l’import total del darrer pressupost liquidat
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>  Xarxa ciutadana

Del 18 de maig al 18 de juny
La Torreta
Dimarts a divendres, de 17 a 20 h 
Sala Taller del CC_LT
Efraïm Rodríguez: Estruços

del 22 de maig al 21 de juliol
La Roca-Centre
Concurs Dibuix Manga Espai Jove
El dibuix guanyador es reproduirà a 
una de les parets de l’espai jove el Roc.
Consulta bases del concurs a l’espai 
jove el Roc.

de l’1 al 30 de juny
La Roca-Centre
Exposició - Biblioteca
“Punts de llibre de la BPLRV”

De l’1 al 30 de juny
La Roca-Centre
De 20.30 h fins a la 1 h de la matinada 
Biblioteca
Servei “Aula d’estudi” en horari 
nocturn

del 2 al 18 de juny
La Roca-Centre
Espai II: Biblioteca
Exposició/ Mostra d’Art de la RoCa
Màriam Ben-Arab Canela
“Monotips”
Inauguració: 2 de juny a les 20 h.

8 de juny
La Roca-Centre
20.30 h Biblioteca
Tertúlia literària
Llegim: a Thomas Mann
La muntanya màgica.
A càrrec de Dolors Vinyes

9 de juny
La Roca-Centre
19.30 h Biblioteca
Lliurament de premis "3r 
Concurs de punts de llibres de la 
Biblioteca"

10 de juny
Sortida Saló del Còmic
Més informació: espai jove el Roc

13 h Biblioteca - La Roca-Centre
Presentació del llibre “Exodo”, de 
Remedios Oliva Berenguer. 
Obra guanyadora de la 8ª edició del 
premi “Romà Planas i Miró” de memo-
rials populars. Presentació de l'acte a 
càrrec d'Assumpta Montellà i Carlos.
Org: Arxiu de la Memòria Popular

10 i 11 de juny
La Roca-Centre
Rambla Mestre Torrents 
(entre C/ Indústria i C/ Montseny)
Fira del Comerç

15 de juny
La Roca-Centre
18 h Biblioteca
Espectacle familiar
“Quan va arribar el menut”.
A càrrec de Tartrana Titelles
Recomanat per als més petits en 
edat preescolar... 
El Pep és un jardiner atrafegat; un gos 
abandonat acabarà sent el seu amic.

16 de juny
La Roca-Centre
22 h Biblioteca
Concerts a la Terrassa
“Final de trajecte, cançons de 
Cabaret”.
A càrrec de Microcosmos Teatre
Espectacle musical a partir de les lle-
tres i les cançons de Bertold Brecht, 
Kurt Weill, Paul Dessau, Maurice 
Magreé... 
Cançons escrites entremig de les dues 
guerres mundials, però encara amb 
molta vigència...

15 i 16 de juny
Roma, Meeting Europeu d’Arxius
Representants de l’Arxiu de la  Memòria 
Popular de la Roca del Vallès parti-
ciparan al Meeting Europeu d’Arxius 
que es farà a Roma, amb la partici-
pació d’Arxius i Universitats d’Itàlia, 
Alemanya, Bèlgica.

17 de juny
12 h  Centre Cultural La Torreta
Animació infantil

19.30 h 
Santa Agnès, Horta del Rector
Concert a càrrec de l’Orquestra 
Maravella
23 h Ball de nit 
Entrada gratuïta

18 de juny
12 h Parròquia de Santa Agnès
Missa de Corpus
Amb el Bisbe de la Seu d’Urgell

Al casc antic de la Roca Centre
Tradicionals catifes de Corpus
17.30 h Misa de Corpus
19 h Benedicció de les catifes

activitats d'estiu

Del 26 de juny al 28 de juliol

De 9 a 13 h i de 15 a 17 h CEIP Pilar 
Mestres
La Roca-Centre
Casal d'estiu 2006

De 10 a 14 h Zona esportiva
La Roca-Centre
Escola esportiva d'estiu 
BM La Roca

> Agenda

> Seguiu la programació d’activitats a www.laroca.org

Després de la bona acollida de l’any pas 
sat, que va comptar amb la participació 
d’unes 800 persones, torna a la Roca el 
Camí Rociero, que enguany celebra la seva 
tercera edició.
L’Associació Rociera de la Roca del Vallès va 
triar el diumenge 4 de juny per dur a terme 
les tradicionals celebracions en honor de 
la Verge del Rocío, que va  començar a les 
9 h amb la Missa Rociera a la parrò quia de 
sant Sadurní, al final de la qual es va fer una 
ofrena floral acompanyada d’uns cants a la 
Verge. El moment culminant d’aquesta pri-
mera part de la cerimònia va ser l’envolada 
de coloms, que també va donar el tret de 
sortida al camí Rociero. La Romeria, que 
va sortir de la porta de l’Església, va aga-
far la Baixada dels Horts, va passar per 
sota del pont de la carretera i va sortir als 
carrers de St. Sadurní, Indústria, Rambla 
Mestre Torrents, Tenor Viñas, Velázquez, 
Cervantes, Goya i Picasso; a partir d’aquí, 
va enfilar el darrer tram fins arribar a Can 
Planas, on es va fer el dinar de germanor 
i tota la festa, en el mateix lloc que l’any 
passat.
Alegria, color, devoció i convivència van ser 
els ingredients d’una festa que es va con-
solidant com una ocasió de trobada de les 
diferents tradicions culturals que conviuen 
al nostre municipi.

> L'empenta

> Tercer Camí 
 Rociero
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>  Xarxa ciutadana

S'està constituint a la Roca un grup de voluntariat 
social. L'objectiu és donar suport —afectiu i pràc-
tic— a aquelles persones grans o malaltes que viuen 
soles i no compten amb ajuda familiar. Amb una 
dedicació de poques hores a la setmana, segons la 
disponibilitat de cadascú, els voluntaris fan com-
panyia, donen conversa, ajuden en petites tasques 
domèstiques. Qui es vulgui afegir a aquesta tasca 
simple i valuosíssima, pot contactar l'equip de Serveis 
Socials a l'ABS de la Roca: 93 842 44 32.

Mireu que n'és de senzill trucar al servei de recollida de 
voluminosos! Teniu el número ben assenyalat a tots els 
contenidors (93 843 93 11), si és que realment no podeu 
dur-los a la deixalleria (aquí al directori també teniu el 
telèfon). Un espectacle com el que ensenya la foto és 
una falta de respecte per un mateix i pels altres, i totes 
les excuses per deixar un carrer en aquest estat, són de 
mal pagador. Els perjudicats són la majoria de ciutadans 
que actuen amb civisme, i que veuen com uns pocs des-
considerats malmeten l'espai urbà que és de tots.

avall

> Ascensor

L'ajuda desinteressada 
als altres, o bé el 
desinterès pels altres

amunt

> La instantània

Puntaires a la Festa de la Creu

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 21 88
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

Edita: Ajuntament de la Roca del Vallès
Disseny i realització: Faino comunicació, s.l.

Impressió: Litosplai, sa
Dipòsit legal: B-42105-2003

Aquest era el magnífic aspecte que presentava la sala auditori del centre cultural 
"la torreta" el dilluns 1 de maig, a la multitudinària trobada de puntaires 
organitzada per l'associació de veïns, amb un centenar de persones fent filigranes.

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 <laroca@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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