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Tres pobles,
un municipi
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la roca-centre, la torreta i sta. agnès de malanyanes
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> entrevista
Els diables celebren 5 
anys amb el correfoc 
de Festa Major
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Un estiu ple 
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millora del municipi
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El pols del municipi

> presentem les dades de 
l'enquesta d'opinió sobre 
la gestió municipal 



>  A fons

> La gestió municipal a examen

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

presentem els resultats de l'última enquesta sobre 

valoració de la gestió municipal que realitza la diputació 

de barcelona des de fa quatre anys. i en prenem bona nota. 

percepció dels problemes

fitxa tècnica

• Enquestes realitzades: 400
• Metodologia: entrevista telefònica
• Públic objectiu: persones de 18 i més anys 

empadronades a la Roca del Vallès
• Mostreig: proporcional a la població real 

que viu al municipi seguint quotes de 
sexe i edat

• Marge d'error: + 4,9%
• Dates del treball de camp: 12 a 19 de maig 

de 2006
• Enquesta realitzada per la Diputació de Barcelona 

i encarregada a l’empresa especialitzada Burgos 
Mestres. La metodologia emprada i el 90% de les 
preguntes són les mateixes a tots els municipis de 
la província on s’ha realitzat aquesta enquesta.
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> Satisfacció de viure al municipi

> Percepció sobre l'evolució del 
municipi en els darrers dos anys
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> Percepció sobre l'evolució futura

valoració de la gestió municipal
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> Principal problema del municipi 
i del barri
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> Valoració de la informació que rep 
de l'Ajuntament
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La ciutadania de la Roca dóna un aprovat alt 
a la gestió municipal —per tercer cop conse-
cutiu per damunt del 6—, segons les dades de 
l'enquesta de la Diputació, que també posa de 
relleu una visió globalment positiva i optimista 
de l'evolució del municipi (que ha millorat per 
un 69% i millorarà per un 60%, en l'opinió dels 
entrevistats). La pregunta sobre el principal 
problema del municipi i del barri ens mostra un 
quadre de relativa normalitat, on la resposta 
majoritària és la falta de percepció d'un pro-
blema especialment greu («cap en especial»). 
El tema que genera més preocupació és el del 
creixement, al qual dediquem un aprofundi-
ment a la pàgina 3. Trànsit i aparcaments són 
els altres dos temes que més amoïnen els veïns 
i veïnes de la Roca.  // 
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visió de la ciutat
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>  A fons / Enquesta de gestió municipal

miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL  

Els roquerols i 
roqueroles opinen!

Aquest mes us presentem els resultats de 
l’enquesta de gestió municipal que ens ha lliu-
rat la Diputació de Barcelona. Les enquestes 
tenen un valor relatiu però crec que podem 
extreure’n algunes conclusions importants des-
prés d’haver-ne fet tres als darrers anys. 

1er. Continueu donant un aprovat alt a la ges-
tió municipal (6,4), tot i que cada dia sou més 
exigents. Aquesta valoració està per sobre de la 
mitjana d’altres municipis enquestats (6,1) i sols 
un 11% la suspèn.

2on. La immensa majoria (el 90%) esteu con-
tents de viure a la Roca i una gran majoria creu 
que ha millorat als darrers 2 anys davant un 15% 
que creu que ha empitjorat. 

3er. Els serveis públics locals són ben valorats, 
especialment l’àrea bàsica de salut, l’escola 
bressol, la recollida d’escombraries i el trans-
port públic que obtenen una puntuació supe-
rior al 7, sense que hi hagi cap servei suspès.

4rt. Segons la vostra opinió els projectes en 
curs són encertats. El pavelló poliesportiu, la 
transformació dels casals en centres de serveis 
per a la gent gran, el centre cultural de la Roca 
centre i el pla de millora del casc antic obtenen 
també valoracions superiors al 7.

5è. No hi ha cap greu problema que us preocu-
pi de forma especial, a banda del creixement 
urbanístic que és quelcom que té un abast més 
enllà del municipi. Tot i això la preocupació pel 
creixement s’ha rebaixat substancialment del 
19% del 2004 al 13% d’enguany.

6è. Més del 70% dels entrevistats valoreu positi-
vament la informació que rebeu de l’Ajuntament 
i sols el 6,3% en té una opinió dolenta. 

Crec que aquests resultats són molt positius. 
Ara bé, us convidem a treure’n conclusions 
directament llegint el resum d’aquest butlletí 
municipal o bé consultant les enquestes com-
plertes a la web www.laroca.cat.  // 

una població majoritàriament satisfeta de viure en el nostre municipi i a 
la vegada exigent a l'hora de valorar-ne l'evolució: aquesta és la imatge 
que es desprèn de les dades que ens ofereix, un any més, l'enquesta de 
gestió municipal. que també ens parla d'una ciutadania informada sobre les 
actuacions i els projectes que s'impulsen des de l'ajuntament, alhora que 
usuària de serveis i equipaments dels quals valora positivament la qualitat.

actuacions i projectesvaloració dels serveis

> Valoració dels diferents serveis 
municipals
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> Projectes més necessaris pel 
futur del municipi
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> Valoració de les principals 
actuacions en curs

> Valoració dels principals 
projectes de futur

Destaca la valoració positiva dels serveis i equipa-
ments de caràcter muncipal. El llistat dels projec-
tes que es consideren prioritaris per al futur del 
municipi coincideix en gran mesura amb el llistat 
d'actuacions que s'estan realitzant o estan en 
projecte, que d'altra banda són ben considerades.
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>  A fons / Enquesta de gestió municipal

la preocupació dels entrevistats pel creixement del municipi no sempre es 
correspon amb les dades objectives que tenim sobre la roca, que indiquen un 
creixement menor respecte a municipis veïns. pel que fa el model urbanístic, sobta 
constatar una preferència majoritària per les cases unifamiliars amb jardí privat i 
ocupació extensiva del territori, molt poc sostenible en termes ambientals, mentre 
que el model d'ocupació compacta del territori, amb habitatges plurifamiliars i 
grans espais públics, encara és expressió d'una minoria.

> Principals inconvenients 
atribuits al creixement
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> Principals beneficis causats pel 
creixement
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> Percepció del ritme de creixement 
comparat amb altres municipis
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> Repercussió del creixement
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Municipi Habitants Superf.  Habit. Habitatges 
  en Qm2 per Qm2 Construïts 
    2000 - 05

Granollers 56.456 15,0 3.774 2.252
Cardedeu 14.514 12,2 1.186 2.012
Franqueses del Vallès 14.754 29,7 496 1.858
Garriga 12.923 19,1 678 1.802
Sant Celoni 14.278 65,5 218 1.666
Mollet del Vallès 50.691 10,8 4.694 1.653
Parets del Vallès 15.912 9,1 1.756 1.313
Caldes de Montbui 15.096 37,7 401 1.190
Canovelles 14.001 6,8 2.071 1.129
Montornès del Vallès 14.065 9,6 1.473 1.048
Llinars del Vallès 7.834 27,7 283 1.021
La Roca del Vallès 8.685 36,8 236 925
Lliçà d’Amunt 12.009 22,4 537 887
Sta Maria de P.tordera 7.499 17,1 439 784
Bigues i Riells 6.636 28,2 236 763
Vilanova del Vallès 2.932 15,2 193 750
Ametlla del Vallès 7.111 14,1 503 728

La percepció majoritària (78%) de la ciutadania 
considera que el ritme de creixement de la roca 
és alt o molt alt —però sols un 25% considera 
negatiu el creixement, i el 50% el valora positiva 
o molt positivament. la segona corona metropoli-
tana creix degut a un preu d'habitatge assequible i 
a una millor qualitat de vida. Però dades recents 
ens diuen que la roca, al contrari del que creiem, 
creix menys que la majoria de municipis veïns.

> Preferència de model de 
creixement urbanístic a la Roca
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extensiva)

Altres

Ns-Nc

20 40 60

12,1

56,8

15,3

3,8

12,1

0

©
 a

n
n

a 
m

as

percepció del creixement



>  grups municipals (+ info a www.laroca.cat)

  

Quan s’acosten períodes electorals, -i ara n’és un 
d’ells amb unes autonòmiques i unes municipals a la 
vista- proliferen les enquestes de tipus electoral que 
solen deixar perplexes als ciutadans. Resulta si més 
no al.lucinant veure pujar al PSC en les enquestes del 
govern de la Generalitat desprès de la nefasta gestió 
del tripartit (el pitjor govern en 25 anys de democràcia), 
instal.lat en una crisi perpètua i presentant un candidat 
a President de la Generalitat de perfil molt baix.
A la Roca el resultat de l’anomenada “enquesta de ges-
tió municipal” ens transporta a un país de somnis, una 
mena de món de cotofluix on tot va bé, tot és merave-
llòs, i no existeixen els problemes.

Desprès d’una profunda reflexió, des de la oposició 
hem arribat a la conclusió que tal com passava durant 
el franquisme que calia llegir entre línies la premsa 
censurada, ara cal analitzar amb deteniment el perquè 
d’una realitat tant distorsionada.
Sobta veure com és teledirigeixen les preguntes cap al 
terreny que més convé, com es toquen alguns temes 
i d’altres no i com nomès es poden donar unes deter-
minades respostes quan n’hi podrien haver d’altres. 
Ningú ha preguntat sobre la caiguda de l’Ajuntament 
vell, sobre el tancament de la nau, o el creixement 
urbanístic desmesurat en sectors com Can Planas o el 
Pla de Les Hortes. Tampoc ningú ha preguntat sobre 
la situació interina d’un Alcalde que no va ésser elegit 
pel poble, ni sobre la sortida del seu antecessor fugint 
com un conill, desprès de deixar-nos una segona presó 
i el TGV a sobre de les cases de Can Colet i de Can 
Borrell. I quan pregunten pel Pla de les Hortes ho fan 
sobre l’Escola sense donar opció a que algú opini que li 
sembla que l’Alcalde hagi participat en una votació per 
multiplicar per tres els habitatges del seu propi pare.

Ningú ha preguntat als veïns de la Torreta si volien tan-
car la seva entrada principal al barri pel carrer València, 
ni als de Santa Agnès sobre l’edifici il·legal que trenca 
l’sky line del poble, o als de la Roca sobre la plaça dura 
de Can Torrents on s’han tal.lat nombrosos arbres i 
s’han llençat les reixes de forja.
I més greu encara de les 400 enquestes efectuades no 
coneixem a ningú a qui hagin trucat. Alguna Comissió 
Política ha pogut supervisar amb garanties democràti-
ques el rigor i la honestedat d’aquesta consulta?
Malgrat ésser tendenciosos, si analitzeu alguns gràfics 
veureu com la situació no és tan dolça. Algunes pistes: 
fixeu-vos en els principals problemes del municipi, 
en el gran desconeixement de la gestió municipal, en 
què nomès un 28,3% de ciutadans no té cap queixa de 
l’Ajuntament mentre que un 30,9 si, i un 30,8 no ho sap, 
en canvi el format de la gràfica disgregada per temes 
dóna la sensació de que guanyen els que no es queixen. 
Això també passa en altres gràfiques. Fixeu-vos-hi.

No deixeu que us enganyin!!

CiU
> Enquestes electorals 
o electoralistes

George Orwell va dir una vegada que en una societat 
d’engany general, dir la veritat és un acte revoluciona-
ri. A La Roca abunden els escàndols urbanístics i ara 
potser haurem d’afegir un de nou, atès que, seguint la 
mateixa línia urbanística de Marbella i aprofitant que 
part dels veïns eren de vacances o a punt d’iniciar-les, 
actuant de la mateixa manera que va actuar CiU i que 
tant va criticar el PSC en fer “acords” urbanístics a 
pocs mesos de les eleccions municipals, d’esquena 

als interessos del poble, les 7 persones que formen 
l’equip de govern van aprovar al darrer ple un conveni 
entre la Roca, Granollers i l’Institut Català del Sol, 
amb la finalitat d’urbanitzar els terrenys compresos 
entre l’estació de tren de Granollers (La Bòvila) fins 
la carretera de Valldoriolf  (segons el pla d’urbanisme 
són terrenys no urbanitzables). S’afegeixen també 
els terrenys de Can Granota, des de Prades fins el 
polígon del Ramassar. Ara el PSC i IC ja no podran 
tapar els seus actes amb l’excusa de que era una 
“herència” urbanística que els havia deixat CiU, ni ho 
podran tapar al·legant allò de la vivenda protegida, 
ni podran al·legar raons ecològiques, donat que van 
votar en contra d’establir proteccions al corredor 
ecològic Tagamanent  – Céllecs, que inclou l’àmbit de 
Can Planes. 

Quan 7 persones es creuen omnipotents per decidir 
per tot un poble, quan l’opció per decidir els ciutadans  
democràticament el seu propi futur és bandejada, 
quan el pla d’urbanisme està sempre al servei dels 
promotors, és lògic que el poble reaccioni i es pregunti 
a quins nous interessos respondrà aquesta nova ope-
ració urbanística. Nosaltres ens limitem a opinar que 
estem en contra de la manca de transparència i parti-
cipació; a més, creiem que aquesta decisió no respon a 
un model  urbanístic propi i equilibrat, que comporta 
la massificació de la Torreta i la submissió de l’equip de 
govern a interessos aliens a la nostra població, així com 
la conversió de la Roca en un suburbi de Granollers. 
(No ens podem estendre més perquè l’espai que dispo-
sem els partits ha estat reduït considerablement. El cost 
d’impressió d’aquest butlletí has estat de 4.060 ¤.)

ERC
> Un nou escàndol 
urbanístic?

Ja fa temps que el Sr. Ros ens ataca sobre 
l’acompliment del nostre programa electoral 
de les eleccions de 2003, a més de tenir una 
excessiva preocupació pel nostre electorat.
Vam anar a les eleccions municipals amb un 
programa electoral amb alternatives i pro-
postes en diferents àmbits. Gràcies als vots 
dels ciutadans vam obtenir l’actual regidor, en 

Dani Martín, que ha permès formar un govern 
de progrés amb PSC-GIR. Aquest pacte es sus-
tenta sobre el PAM, el Programa d’Actuació 
Municipal, que ha estat el veritable programa 
durant tot aquest temps. Aquest PAM ha estat 
negociat per ICV i PSC-GIR i les propostes que 
en ell estan reflectides han estat negociades, 
consensuades i després ratificades per cada 
partit. I aquí està el problema del Sr. Ros; 
sembla que no entén el mecanisme de la polí-
tica. No entén que quan és necessari un pacte 
s’ha de negociar. I negociar implica sacrificar 
coses per guanyar-ne d’altres.
Això és la responsabilitat del governar. Hi ha 
coses que ens agraden més i coses que ens 
agraden menys, igual que als nostres socis. 

I aquest pacte ens ha permès poder portar 
a terme projectes com el Servei d’Atenció 
Domiciliària o l’auditoria mediambiental. I en 
d’altres, hem aportat el nostre segell, com en 
el projecte del Pla de les Hortes. Té raó el Sr. 
Ros en que l’habitatge social está determinat 
per llei, però el que no explica és que hem 
aconseguit també en el mateix paquet un 
casal d’avis nou, habitatges tutelats i un local 
municipal de 1300 metres quadrats. 
No cal que el Sr. Ros el preocupi pel nostre 
electorat. Estem tranquils ja que estem fent 
una bona feina, i qui ha de valorar si hem 
encertat són les roqueroles i els roquerols a 
les properes eleccions.

Resum de l’article publicat a www.lacircular.org.

ICV
> La responsabilitat de 
govern d’ICV

El genial Groucho Marx deia que “la política 
és l’art de buscar problemes, trobar-los, fer 
un diagnòstic fals i aplicar, després, els remeis 
equivocats”. Sembla que els grups municipals 
de l’oposició de la Roca s’ho han cregut. 
Als darrers anys l’oposició ha esbombat que 
la Torreta l’envairia un núvol tòxic per culpa 

d’una formigonera, que amb el canvi de ges-
tió del CAP al Consorci Hospitalari s’hauria 
d’anar al metge a Mataró, que es tallaran 
900.000 m2 de bosc als Maiols-Can Planas... 
En el darrer ple municipal, els grups de CiU 
i ERC es van tornar a “inventar” un nou 
problema: que amb el conveni que s’ha 
signat amb la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Granollers per a planificar 
conjuntament el futur de Can Granota i de 
la Bòvila, volem integrar la Torreta en el 
municipi de Granollers. Un disbarat molt 
difícil de superar.
Amb el temps els problemes ficticis i els 
enganys exagerats es dissolen sols. Com 

deia l’Abraham Lincoln: “Es pot enganyar 
a uns pocs durant molt de temps. Es pot 
enganyar a molts durant poc temps. El que 
és impossible és enganyar a tots, durant tot 
el temps”.
Els socialistes creiem que la política és l’art 
de resoldre problemes reals per a millorar 
la nostra societat. Ens indigna que tinguem 
que gastar temps i energies en problemes 
ficticis que generen preocupació i alarmis-
me en els ciutadans de bona fe. Volem dedi-
car tot el nostre temps a treballar i debatre 
amb tots els grups municipals, entitats i 
veïns les solucions als problemes reals que 
ajuden a millorar el nostre municipi.

PSC-GIR
> “La política és l’art 
d’inventar-se problemes”
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>  Des del municipi 

> Notícies

L’Alcalde, Miquel Estapé, i el Regidor de 
Solidaritat, Francesc Arolas, acompanyats per 
una àmplia representació del consistori munici-
pal, van homenatjar la tasca pastoral i missione-
ra que el Bisbe Joan Godayol ha realitzat durant 
45 anys de la seva vida, els darrers 14 com a 
Bisbe a la prelatura d’Ayaviri, al Perú. 
Des de fa anys, el treball solidari de Godayol a 
les terres andines ha tingut un ampli ressò a les 
comarques del Vallès Oriental i del Maresme. 
Molts ajuntaments han contribuït a finançar 
els projectes engegats pel missioner, com ho 

ha fet l’Ajuntament de la Roca del Vallès, que 
en el seus darrers cinc anys hi ha col·laborat 
econòmicament.
La seva tasca ha estat sempre marcada per 
aconseguir que l’Església estigui a prop dels 
pobres i dels més necessitats, amb un fort 
compromís per a resoldre les injustícies, les 
desigualtats socials i per la defensa ferma dels 
drets humans.
El passat mes d’abril el Bisbe Godayol va deixar 
la prelatura d’Ayaviri. Actualment resideix al 
municipi de la Roca del Vallès.

> L’Ajuntament homenatja la missió del 
Bisbe Joan Godayol al Perú

>  Medi Ambient

A les darreres dècades l’activitat ramade-
ra i agrícola s’ha reduït considerablement i 
això ha portat al seu desús i, fins a tot a la 
pèrdua, d’alguns camins públics. Per a pro-
tegir el patrimoni públic de camins rurals 
l’Ajuntament ha elaborat i ha aprovat per ple 
aquest inventari de 105 camins públics rurals, 
agafant bàsicament tres fonts d’informació. 

La documentació del Cadastre, consultant 
els plànols disponibles des de principis del 
segle XX, el qual ha aportat la gran majoria 
de la informació que s’ha usat per distingir els 
camins. L’Institut Cartogràfic de Catalunya 
que ha proporcionat la base cartogràfica i 
els tapissos que s’han usat per plasmar-hi els 
camins dels que tracta el catàleg. I finalment 
l’experiència, tan del serveis tècnics munici-
pals com de la memòria popular de la gent 
del poble. 

Els camins s’han classificat en quatre grups: 
camí transitable, perdut, perdut amb la traça 
visible o tancat. El catàleg complert es pot 
trobar a www.laroca.cat.

> L’Ajuntament fa un 
inventari dels camins 
públics rurals
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> El camí Ral s’ha reasfaltat

Una vegada han finalitzades les obres de 
conducció d’aigua potable Aigües Ter – 
Llobregat ha procedit al reasfaltat de diversos 
camins rurals afectats per aquestes obres. 
Concretament s’ha reasfaltat el camí Ral, des 
de la passera del carrer Església fins al pont 
que creua la variant de Santa Agnès i també 
el camí paral·lel a l’autopista des de Can 
Gener (la fàbrica de la Frigo) fins al trencall 
de la Brolla. 
Amb aquesta actuació els vehicles es poden 
desplaçar des de la Roca centre a Santa Agnès 
per camins asfaltats.

> Matrícula oberta a la nova Escola municipal 
de Música de la Roca del Vallès 

A partir del 13 de setembre i fins al dia 22 els 
pares de nenes i nens roquerols nascuts l'any 
2000 i 2001 poden reservar matrícula per als 
primers cursos de la nova Escola municipal de 
Música de la Roca del Vallès. Aquest nou ser-
vei neix amb l'objectiu d'oferir als infants del 
poble una educació musical de qualitat, des 
del nivell d'iniciació fins a la finalització del 
grau elemental, a càrrec de professors titulats 
i amb experiència en la docència amb infants 
i joves. L'escola també facilitarà als alumnes 
que vulguin continuar la seva formació musi-
cal l'accés a escoles d'àmbit comarcal.
L'Escola municipal de Música implantarà 
de forma progressiva els diferents nivells 
d'ensenyament musical, que enguany comen-
cen amb els cursos d'iniciació (dels 4 als 6 
anys) i continuaran al llarg dels propers cursos 
amb el cicle preparatori (dels 7 als 9 anys) 
i el de grau elemental (dels 10 als 13 anys), 
d'acord amb el que preveu la LOGSE per als 
ensenyaments de règim especial. 
Les activitats preveuen 90 minuts setmanals 
repartits en dues sessions amb un quota men-
sual de 52 ¤, més la matrícula (50 ¤). En el cas 
d'un excès de preinscripcions, es realitzarà un 
sorteig de places el 27 de setembre.

> Breus

A la sessió plenària del passat 13 de juliol s’han pres 
algunes resolucions i acords que resumim en format 
breu: 
• Aprovació per unanimitat d'una moció d'al·legacions 

al projecte bàsic del traçat del TGV
• Inici de l’expedient de contractació de les obres del 

projecte d’urbanització del sector SPR-4 “pla de les 
Hortes” amb un pressupost de 5.080.931 ¤

• Aprovació del compte general de l’exercici 2005 amb 
un superàvit de 213.327 ¤

• Acceptació de subvenció de la Generalitat del PUOSC 
de 167.057 ¤, destinada a la 2a Fase del Centre 
Cultural 

• Resolució d’un expedient sancionador per incompli-
ment de la normativa de tinença d’animals perillosos.

>  Recordant la primera escola de música

El mes d’octubre de 1988 es va engegar la primera 
escola de música del municipi, a l’antiga escola Jaume 
Mestre Torrents (on ara hi ha la biblioteca). Va arribar 
a tenir fins a 36 alumnes i, segons dades de l'Arxiu 
històric, la demanda era superior. Comptava amb tres 
professors titulats, que impartien classes de rítmica, 
iniciació al piano i a la guitarra, tres primers cursos de 
solfeig i el segon curs d’especialitat de piano i guitarra. 
L’escola de música es va impulsar des del Patronat 
Municipal de Cultura, sent alcalde en Joan Pujol i 
Alabau i regidor de Cultura en Salvador Illa i Roca.

El passat mes de juliol s’ha aprovat definitiva-
ment una modificació de l’ordenança que regu-
la el procediment de les llicències municipals 
d’activitats. 
Amb l’objectiu de simplificar i agilitar la trami-
tació de les activitats més senzilles, es podrà 
obtenir l’autorització per iniciar una activitat 
al mateix moment de presentar tota la docu-
mentació requerida i d’emplenar la sol·licitud 
corresponent, en la qual el sol·licitant es fa 
responsable del compliment de la normativa 
municipal. Aquest procediment, que s’anomena 
de “règim de comunicació”, afectarà a activi-
tats com ara despatxos professionals, ofici-
nes comercials, taller de marbres, carnisseries 
amb obrador, petites impremtes, reparació 
d’electrodomèstics, bugaderies no industrials, 
aparcaments de menys de 300 m2 de super-
fície, centres docents fins a 30 places, entre 
d’altres.
En aquesta mateixa línia de facilitar els pro-
cediments de llicència administrativa, fa més 
d’un any que es poden fer assabentats d’obres 
menors que no afecten a envans, estructura, 
ni façana i que no requereixen projecte, de les 
que ja s’han rebut a l’Ajuntament més de 100 
comunicacions. 
El text complert de la nova ordenança es 
pot consultar a www.laroca.cat a l’apartat 
d’informació pública.

> Se simplifica la tramitació 
de les llicències d’activitats 
senzilles
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>  Tres en u

> Un estiu en obres
Feina feta —com el mobiliari a l'horta de la rectoria, l'accés asfaltat a sant 
carles i el casal d'avis a can torrents—, feina en marxa —com les obres de 
reforma de can tàpies o la urbanització de la plaça de can torrents—, i feina 
que comença el seu tràmit administratiu, com el projecte de reforma de la 
plaça de valldoriolf... també a l'estiu, la roca no para!
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La Roca Centre

<<  
El Casal d’Avis es trasllada a Can 
Torrents i comencen les obres de 
la plaça 

A finals de juliol han començat els primers 
treballs de la urbanització de la plaça de Can 
Torrents, així com les obres de millora de les 
voreres de la Rambla Mestre Torrents, en el 
tram que va des del carrer Anselm Clavé fins al 
carrer Espronceda. 

El Casal d’Avis es va traslladar a Can Torrents al 
mes de juliol. 
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La Torreta              >>  
S’inicien les obres a Can Tàpies 

S’han adjudicat les obres de reforma de Can 
Tàpies per dedicar tota la primera planta al 
centre a la gent gran i la planta baixa per a les 
entitats de la Torreta. Les obres començaran al 
setembre i estan pressupostades en 205.000¤.

S’aprova el projecte de reforma inte-
gral de la plaça de Valldoriolf

S’ha aprovat inicialment el projecte de reforma 
integral de la plaça de Valldoriolf amb un pres-
supost de 689.000 ¤. Es poden presentar sug-
geriments i al·legacions fins el 15 de setembre. 

>
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Santa Agnès de Malanyanes

 
L’Horta de la Rectoria s’estrena 
per la Festa Major de Santa Agnès 

La Festa Major de Santa Agnès ha estat el marc 
popular per a l'estrena del nou mobiliari de 
l’Horta de la Rectoria.

Amb una intervenció minimalista s'ha volgut 
ennoblir i donar un ús col·lectiu a aquest espai 
privilegiat que ofereix les millors vistes de 
Santa Agnès i que representa l'acabament ideal 
dels recorreguts entre l'església parroquial i els 
boscos que l'envolten.

>>

Santa Agnès de Malanyanes

 >>
Els veïns de Sant Carles ja poden 
gaudir d’un accés asfaltat 

Les obres d’asfaltat del camí d’accés a Sant 
Carles han finalitzat satisfactòriament i en el 
termini previst. Aquesta obra ha millorat subs-
tancialment l’accés a la urbanització que era 
l’únic nucli urbà del municipi que no tenia accés 
asfaltat fins ara.

El proper projecte de millora de Sant Carles és 
la redacció del projecte d’urbanització de tot el 
nucli urbà. 
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>  Entrevista

> El foc, la màgia de la festa

Marcel Bramona ha viscut tota la vida en una 
casa del casc antic de la Roca, a poc metres del 
castell, que quasi sembla que es pugui tocar des 
de la terrassa. I tota la vida el foc ha estat la 
seva passió, gairebé la seva malaltia. D'aquesta 
dèria ha sabut fer-ne un coneixement i una 
experiència, que l'han portat a ser el cap de colla 
de l'Associació Juvenil la Roca 666 —és a dir: els 
Diables de la Roca— des dels seus inicis. Si el 
dimoni és un ésser enganyador, pèrfid, ambigu, 
cal dir que no correspon al seu perfil, perquè ens 
trobem davant d'una persona afable, disponible, 
que conversa amb franquesa i parla com un 
llibre obert. Això sí: transmet una emoció abra-
sadora quan ens parla del seu món de pólvora i 
espurnes, i de les satisfaccions i dificultats del 
portar una colla de Diables. 

> Quanta gent sou, ara, a la colla?
Hem tinguts alts i baixos en aquests cinc anys; 
vam començar quinze —molt poquests per fer 
un correfoc— i ara som una trentena, que ja és 
una altra cosa: 15 que cremen, els que són prò-
piament «diables»; 3 o 4 portadors, que donen 
el material; dos caladors, que tenen encesa la 
flama, i finalment els tambors, que ara són 12. 
La meitat del grup són dones —i 5 d'elles fan de 
diablesses: una tercera part dels que cremen.

> Quina és la vostra època de més activitat?
Comencem a assajar a la primavera i acabem amb 
la festa major d'hivern de la Roca. Normalment 
fem entre tres i quatre correfoc cada any: a la 
festa major de la Torreta, a les festes de la Roca, 
estiu i hivern, i alguna vegada ens conviden en 
algun poble veí —enguany ha estat Parets. Des 
que tenim la nova pàgina web, és més fàcil que 
la gent ens conegui i es posi en contacte.

> Qué és el que més emociona d'un correfoc?
L'emoció és sortir a cremar, estar envoltat de 
gent, de pólvora, fum i foc. La relació amb la 
gent que ve a posar-se a sota de la teva llança 
que fa espurnes, això genera molta emoció. I 
com més gent més emoció. Aquests moments 
són tan intensos que no t'adones de res, pot 
haver-hi l'alcalde al costat i ni el reconeixes...

> On està el perill?
Si el material és defectuós pot passar que les 
carretilles petin directament sense fer espur-
na; a vegades també passa que una carretilla 
s'escapi de la llança i vagi contra el públic. Hi ha 
algun vestit que es pot foradar o fer malbé si la 

gent no va preparada. El màxim perill és que les 
espurnes arribin on hi ha tot el material. Per això 
nosaltres no fem servir mai carros sinó unes 
saques amb tancament en velcro que en millora 
la seguretat. Òbviament cada correfoc ara està 
cobert amb una assegurança, per si hi ha algun 
desperfecte a valles, jardins...

> I si una persona vol fer de diable...?
Contacta amb mi i ja està. No cal tenir cap for-
mació especial: només que li agradi el foc i no 
tingui por. Si té por al foc, millor que no ho faci. 
Ha de tenir un mínim de 14 anys, això sí, perquè 
encara no tenim colla infantil. I també és impor-
tant que vingui a assajar.

> Què cal assajar?
D'una banda hi ha els tambors, que es troben un 
cop a la setmana per aprendre a agafar el ritme i, 
sobretot, a mantenir-lo. Si no estàs entrenat pot 
passar que al cap d'una hora necessitis fer una 
parada, i en un correfoc això no va gens bé;  en 
canvi, els nostres tambors ara comencen a tocar 
una hora abans del correfoc i acaben una hora 
després, sense parar...

> I els diables?
Els assajos dels diables són una mica diferents. 
Amb el tambor, pots anar tocant i no tens 
cap despesa; per assajar els focs, en canvi, cal 
posar-hi material, i això té un cost. Normalment 
fem servir el que sobra de correfocs anteriors. 
Necessites el material per veure els efectes i 
sobretot calcular els temps. En un correfoc, 
sempre hi ha d'haver-hi foc. Com a mínim dues 

carretilles enceses, sempre. Si es para el foc, 
malament. Per això, els diables s'han de coordi-
nar entre ells. Després, al llarg del recorregut, 
sempre es fan dues o tres «figures» diferents, 
que són una mena de coreografies que es fan 
en punts determinats: una plaça, una cruïlla 
de carrers... Aquí s'encèn una font de llum que 
dura uns 30 segons, i mentrestant els diables es 
posen en cercle i un personatge —Llucifer o la 
Diablessa—  es posa al mig, o va passant a dins 
i a fora... Coordinar aquests moviments costa 
molt. Finalment, un assaig vol dir, també, agafar 
les disfresses, les forques, etc., repassar que tot 
estigui bé, deixar-ho en condicions...

> Amb el material pirotècnic, com ho feu?
Jo m'ocupo de comprar el material, no només 
per els Diables de la Roca sinó també per a altres 
colles. M'agrada mirar diferents empreses, com-
parar preus i qualitat. A la Roca podem dir que el 
material que fem servir és molt bo. El problema 
és que no tenim un lloc on guardar-ho: fins ara 
hem trampejat com hem pogut, però ens fa falta 
tenir un armari segur aquí a la Roca on poder 
deixar el material, que és delicat...

> Per acabar: tens un missatge que voldries fer 
arribar a la gent de la Roca?
Sí: que falten diables. Necessitem gent molt 
dolenta que li agradi el foc i vulgui venir a cre-
mar amb nosaltres, fins a l'infern, si cal.

Diu això i somriu, murri. Ben mirat, realment és 
un bon diable, sens dubte. //

més informació a www.666laroca.org
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marcel bramona és cap de colla dels diables de la roca des de que es va fundar 
l'associació, ara fa cinc anys. i és que no es troben sovint persones que coneguin 
tan bé els secrets dels focs i, sobretot, que en tinguin tanta passió. aquest còctail 
d'espurnes, llum, olor a pólvora i soroll desperta emocions profundes que omplen la 
festa d'una màgia ancestral que es renova a cada correfoc.
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Quin és l’objectiu d’aquest conveni? 
L’objectiu és planificar de forma ordenada 
pels propers deu anys el desenvolupament en 
l’àmbit entre els sectors de la Bòbila i de Can 
Granota, que ha de completar l’entramat urbà 
situat entre la ronda sud i els nuclis urbans de 
Granollers i la Torreta. El conveni preveu la 
constitució d’un Consorci que haurà d’elaborar 
propostes que seran sotmeses a un procés 
ampli de debat ciutadà i que ha donar solu-
cions 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 i pai-
satgístics.

Quin és el procés d’aquest Consorci?
La signatura d’aquest conveni és el primer pas 
d’un llarg camí que durarà anys. El següent 
és la selecció d’un equip d’arquitectes de pri-
mer nivell a Catalunya. A mitjans del 2007 es 
lliuraran les primeres propostes per a poder 
començar el procés de debat públic i de revisió. 
Per a fer una proposta adaptada als criteris 
de sostenibilitat actuals caldrà modificar el 
pla general: els primers tràmits probablement 
s’iniciarien al 2008 i finalitzarien cap al 2010. 
A partir d’aleshores s’estaria en condicions 
d’iniciar el desenvolupament del sector.

Per què és millor que l’Administració prengui 
la iniciativa davant els promotors privats?
Tot l’àmbit de can Granota és més gran que el 
nucli urbà actual de la Torreta. La planificació 
d’aquest sector és fonamental per al futur de 
la Torreta i, per aquest motiu, és essencial que 
la iniciativa l’agafi l’Administració pública, res-
pectant els drets dels propietaris, però plante-
jant propostes que han resoldre els problemes 
actuals i els reptes de futur de tot el barri que 
no es podrien solucionar des de la iniciativa 
privada, amb una visió exclusiva de les seves 
propietats.

Per què hem signat aquest conveni amb la 
Generalitat i l’Ajuntament de Granollers? 

Ens trobem en un moment clau. Primer, perquè 
des de fa 8 anys els propietaris de can Granota 
han mostrat el seu interès de forma insistent 
en exercitar els seus drets urbanístics definits 
en el pla general i ja han presentat diver-
ses propostes. Segon, perquè l’Ajuntament de 
Granollers acaba d’aprovar el seu nou pla 
d’ordenació urbana que inclou el desenvolu-
pament prioritari del sector de la Bòbila amb 
1.600 habitatges que, per proximitat, tindrà un 
impacte en la Torreta. I tercer, perquè alguns 
dels problemes que té la Torreta depenen de 
la Generalitat, com els nous equipaments edu-
catius o els problemes de tràfic intermunicipal, 
com a la ronda sud i la rotonda de la Prades. A 
més, la Generalitat té com a objectiu promoure 
el desenvolupament de nous sectors per aten-
dre la problemàtica d’habitatge i està disposat 
a invertir-hi per aconseguir un urbanisme i uns 
serveis de qualitat.

Per tots aquests motius ens sembla molt millor 
plantejar solucions conjuntes que difícilment 
es podien plantejar per cada Administració per 
separat.

Quins problemes ha de tractar aquest 
Consorci?
Aquest Consorci ens dóna l’oportunitat de 
donar una millor resposta als següents pro-
blemes:
 1) Tràfic. La Torreta pateix molt de trànsit de 
pas cap a Granollers: pel carrer Costa Brava 
passen cap a 10.000 vehicles diaris. A més el 
creixement urbanístic previst actualment a la 
zona implicarà més de 4.000 nous vehicles que 
s’afegiran a unes carreteres ja molt saturades. 

2) Equipaments. Aquest conveni inclou el 
compromís de planificar les necessitats i, 
també, la implantació dels nous equipaments 
necessaris. Entre els més prioritaris per la 
Torreta hi ha la construcció d’una nova escola 
de dues línies. A més, cal planificar una escola 
bressol i l’ampliació de la zona esportiva per 
poder construir-hi en un futur una piscina i un 
pavelló.
3) Habitatge assequible. La Torreta ha cres-
cut molt poc als darrers anys i no hi ha oferta 
d’habitatge, que està provocant que la gent 
jove hagi de marxar a altres municipis. Amb 
el desenvolupament d’aquest sector es prio-
ritzarà l’habitatge assequible pensat específi-
cament per a la gent jove amb més de 5 anys 
d’empadronament.
4) Medi ambient i paisatge. El creixement ha 
de protegir els espais d’interès ambiental i de 
preservar els elements essencials del paisatge, 
com tota la carena de can Granota, mitjançant 
la creació d’un gran parc verd.

Amb aquest conveni l’Ajuntament de la Roca 
perd autonomia?
Aquest conveni respecta completament la 
independència de cada municipi. Totes les 
decisions importants sobre la planificació 
urbanística que afectin a la Torreta s’hauran 
d’aprovar en el ple de l’Ajuntament de la Roca 
i no implica cap projecte de vinculació de la 
Torreta amb Granollers.

Planificant el futur de la Torreta pels propers 
10 anys
Amb aquest conveni comencem a planificar el 
futur de la Torreta pels propers deu anys. És 
obligació dels que tenen responsabilitats de 
govern planificar les necessitats d’habitatge, 
equipaments i infraestructures, protegint els 
valors mediambientals i paisatgístics, per a 
millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
de la Torreta. I és sempre molt millor treballar 
conjuntament amb tots les Adminstracions 
que poden col·laborar-hi positivament. Això és 
el que estem fent amb aquest projecte. //

>  Reflexió
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> Planificant el futur de la Torreta
La Generalitat i els Ajuntaments de la Roca i Granollers van signar el 

passat 20 de juliol un conveni per dur a terme d’una forma ordenada 

i coherent la planificació urbanística de l’àmbit de territori delimitat 

entre els sectors de la Bòbila i de can Granota.
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>  Xarxa ciutadana

dissabte 2 de setembre

20 h.  Vestíbul de la Biblioteca
Presentació dels actes de la XXVª 
Marxa Popular de la Roca, a càrrec 
del Sr. Salvador Valeri (ex-president 
de La Flama Cau)
Org.: Elskekorrenmolt

divendres 8 de setembre

16.00 h. Biblioteca
“Planetarium a la BPLRV”
Sessions de planetari audiovisual 
amb projeccions dins d’una cúpula de 
360graus. Fins a les 20 h. 

20.30 h.
Cercavila amb “Xarop de Canya”
Passada pels carrers de la Roca per 
acompanyar la gent al pregó

21.00 h.  Balcó de l’Ajuntament
Pregó de Festa Major
A càrrec d'ELSKEKORRENMOLT, amb 
motiu del seu XXVè Aniversari de la 
Marxa de la Roca

21.00 h.
Traca Sonada, amb els Diables 666

21.00 h. Plaça de l’ajuntament
Inici del concurs de fotografia 
Lliurament dels rodets
Organitza: La Gruta

21,30 h. Ajuntament
Cercavila de Festa Major fins a la a la 
Plaça St. Jordi amb “Xarop de Canya”

22,00 h. Pistes del c/ Indústria
Torneig de Petanca de Festa Major
Org.: Club de Petanca de la Roca
  
22.00 h. Escenari Plaça St. Jordi
“Canya al Ball” amb Xarop de Canya

23.30 h. Carpa de la Plaça St. Jordi
Revetlla de Festa Major amb 
l’Orquestra MobyDick

24.00 h. Davant de la Deixalleria
Concert Jove amb Leatherface, The 
Fuckin’ Braineaters, Storms to come i 
Valiumbitch
Org.: Associació Cultural de Joves 

dissabte 9 de setembre
 
9.00 h. Camp Municipal de Futbol 
Torneig de Futbol de Festa Major
Org.: Penya Blanc Blava i Club de 
Futbol La Roca

9.00 h. Pistes del c/ Indústria
Torneig de Petanca de Festa Major
Org.: Club de Petanca de la Roca 

11.00 h. Pavelló d’Entitats
Inauguració Pavelló d’entitats
amb Cantada de La Unió Coral Centre 
i Energia

12.00 h.  Pavelló d’Entitats
Espectacle Infantil amb “La Tresca i 
la Verdesca”  

13.30 h. Pavelló d’Entitats
Projecció del video “Veus de l’Oblit” 
Org.: Amics de l’Arxiu de la Memòria 

13.30 h.  Pati de l'IES
Concurs de plats elaborats amb 
Mongeta del Ganxet 
Amb Pere Tapies

14.30 h. Pati de l'IES
Veredicte del concurs de plats ela-
borats amb Mongeta del Ganxet i a 
continuació el tast (1,5 ¤ per tast)

16.00 h. Pavelló d’Entitats 
Taller de reciclatge
  
16.30 h.  Camp Municipal de Futbol
Partit de Festa Major del CF La Roca
Org.: Club de Futbol La Roca i Penya 
Blanc Blava

16.00 h. Font de la Salut 
Joc de colles
Més informació: www.weblaroca.tk
Org: Penya “El último viaje”

18.00 h. Pavelló d’entitats
Berenar Infantil
Org.: Associació de Veïns de la 
Rambla Sud i Rodalies

18.00 h. Escenari Plaça St. Jordi
Festa multicultural amb batuka
Col·labora: AA.VV Bellavista

18.00 h. Pistes darrere Caprabo
Melé social mixta de petanca (amb 
sopar i ball)
Org: Club Petanca Espronceda LR
  
19.00 h. Escenari Plaça St. Jordi 
Roc’n’Roca 
Concurs de maquetes de música amb: 
El Trobador de Rovellons, Hemisferi 
Centre i El Mal ja està fet.

20.30 h. Església de Sant Sadurní
Cant Coral amb “Gruppo Corale S. 
Cecilia” de Fossato de Vico (Itàlia)
Org.: Unió Coral Centre i Energia

22.00 h. Ajuntament
Correfoc
Consulteu itinerari i mesures de segu-
retat a: www.666laroca.org
Org.: Colla de Diables 666 de La Roca 
i Colla de Diables de Parets
 
23.00 h. Escenari Plaça St. Jordi
Roca’n’Roc
Concurs de maquetes de música amb: 
El Trobador de Rovellons, Signum i 
Huerfanitos.

24.00 h. Carpa Plaça Sant Jordi
Ball de Festa Major amb La Salseta 
del Poble Sec

24,00 h. Deixalleria
Concert Jove
Org: NETT Association

diumenge 10 de setembre

9.00 h. Pistes del c/ Indústria 
Torneig de Petanca de Festa Major

9.00 h. Camp Municipal de Futbol
Torneig de Futbol de Festa Major

9.00 h. Carpa Plaça Sant Jordi
Plantada de Gegants
Org: Colla Gegantera de la Roca 

9.00 h. Pistes darrere Caprabo
Gimcana Combinada

10.45 h. Església de Sant Sadurní
Missa Solemne 
Canta la Unió Coral Centre i Energia

11.00 h. Pavelló d’Entitats
Cercavila de Gegants  
XVI Trobada de la Colles Geganteres 
Org: Colla Gegantera de La Roca

12.15 h. Plaça de l’Era
Actuació Castellera amb Els Xics de 
Granollers i Bordegassos de Vilanova 
i la Geltrú

17.00 h. carrer de Montblanc
Baixada de carretons

18. 00 h. Pistes darrere Caprabo
Torneig infantil i juvenil de Petanca 
Inscripcions: 687440866, 93 8420916

18.00 h. Pavelló d’Entitats
Taller de Maquillatge i disfresses 
infantils
Org: Teatre Obert

18.00 h. Escenari Plaça St. Jordi
Sardanes amb l’Orquestra Montgrins
  
18.30 h. Plaça Sant Jordi
Passejades en carro 
Organitza: Amics dels Arriers

19.00 h. Pavelló d’Entitats
Taller de Dj’s amb Pol Blanco
Org. : Espai Jove El k-1 i El Roc

20.00 h. Pavelló d’Entitats
Entrega de premis del Torneig de 
Petanca de Festa Major

20. 15 h. Pavelló d’Entitats
IV Concurs de Pastissos
Org. Espai Jove El k-1 i El Roc

20.00 - 24.00 h. Carpa Plaça St Jordi
Concert i ball de Festa Major amb 
l’Orquestra Montgrins

24.00 h. Deixalleria
Festa de Dj’s amb música House

NOVA UBICACIÓ!

Enguany la carpa, l'escenari 
descobert i el pavelló 
d'entitats estaran a la Plaça de 
Sant Jordi.

La Fira d'atraccions  estarà 
ubicada entre el carrer 
Roquerols i el carrer Mogent.

Gaudiu de la Festa Major!

> Festa Major

> més info a www.laroca.cat

> L'empenta

> Arriba la Festa 
Major del ganxet!
Amb el conegut cantant, gastrònom i presenta-
dor de ràdio Pere Tapies com a mestre de ceri-
mònies, el 9 de setembre la Roca pararà taula 
amb una Festa Major per al paladar, dedicada a 
la Mongeta del Ganxet, aquest llegum tan nostre 
que fa de base per a una gran varietat de plats. 
Serà precisament un concurs de receptes elabo-
rades amb la original Mongeta del Ganxet l'acte 
central d'aquesta Festa, oberta a la participació 
popular, que tindrà lloc al pati de l'IES La Roca. 
Es demana que els concursants presentin sota 
pseudònim un plat cuinat segons una recepta 
pròpia a la qual hauran d'assignar un nom (i que 
també accepten de fer pública); sobretot s'han 
de portar abans de la una del migdia! Un jurat 
presidit per Pere Tapies i integrat per un mem-
bre de la comissió de festes, un regidor/a de 
l'Ajuntament, un exponent del gremi de restau-
ració i un productor de mongetes valorarà els 
plats i otorgarà els premis segons tres criteris: 
el més ben presentat, el més original i el més bo. 
Paral·lelament, els restaurants de la Roca que 
exibeixen aquest distintiu partici-
pen, de l'1 al 15 de setembre, a 
unes jornades gastronòmiques 
on preparen plats de mongetes 
segons receptes pròpies. Bona 
festa i bon profit!
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>  Xarxa ciutadana

La feina desinteressada, la il·lusió i la dedicació 
durant mesos dels membres de les Comissions de 
Festes, associacions i voluntaris són la clau per acon-
seguir fer unes festes majors obertes, actives i parti-
cipatives, on tothom s’ho pot passar d’allò més bé.

Amb les festes majors “fem poble”: els veïns i veïnes 
podem oblidar-nos per uns dies dels problemes quo-
tidians, retrobar-nos al carrer, fer petar la xerrada, 
compartir la mateixa taula i gaudir junts de la Festa. 

L’excés de velocitat, l’elevat soroll dels vehicles, les 
caques de gos, les deixalles fora dels contenidors, 
els abocaments incontrolats al mig del bosc... Heus 
ací una mostra de la manca de civisme d’uns pocs 
que molesten a la immensa majoria. No costa gaire 
canviar els mals hàbits: el que surt cada cop més car 
és no canviar-los, primer per a la col·lectivitat però a 
la llarga també per a un mateix. El civisme i la bona 
convivència són cosa de tots, i hem de vetllar perquè 
tothom els respecti.

avall

> Ascensor

Els que preparen la 
Festa i els aigua-festes

amunt

> La instantània

El Repte dels Cargols

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

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

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

No és fàcil imaginar una competició més divertida, apassionant i plena d'humorisme, 
però a la torreta ho han aconseguit: el repte dels cargols ja és un clàssic de festa 
major, fet amb dosis enormes d'esportivitat, participació i bon rotllo. enhorabona!

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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