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> Els nous projectes d’educació
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El conseller d’Educació i l’alcalde van presentar els nous projectes 
d’equipaments educatius que s’estan impulsant al municipi. Un nou CEIP i 
una nova escola bressol a la Torreta, el nou CEIP Mogent i la reforma de 
l’Institut a la Roca Centre són els principals projectes.

El passat dijous 22 de març, el conseller d’Educació 
Ernest Maragall va visitar el municipi per a presen-
tar, conjuntament amb l’alcalde, Miquel Estapé, els 
projectes educatius que estan impulsant conjunta-
ment el Departament d’Educació de la Generalitat i 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 
A la Roca Centre, ja està aprovat el projecte execu-
tiu del CEIP Mogent, i s’estan realitzant les obres 
d’urbanització de la parcel·la. A més, durant el 2007 
s’encarregarà el projecte de reforma de l’Institut. A 
la Torreta, el pressupost  municipal pel 2007 preveu 
la redacció dels projectes d’un nou col·legi infantil i 
de primària, i d’una escola bressol. 
Per altra banda, durant la visita l’alcalde va traslla-
dar al conseller la problemàtica de municipis amb 
gran extensió i diversos nuclis que no reben suport 

 El conseller d’Educació visita la Roca

La segona escola bressol
L’educació infantil de 0 a 3 anys no és obligatòria 
i és competència de la Generalitat. No obs-
tant això, l’Ajuntament és molt conscient de la 
importància de la conciliació de la vida familiar i 
laboral i d’oferir una educació infantil de qualitat. 
Per aquest motiu, durant aquest mandat s’ha 
construït l’escola bressol Les Orenetes, amb una 
capacitat de 82 places i una inversió total d’un 
milió d’euros.
Aquesta actuació dóna compliment al “Mapa Escolar 
de Llars d’Infants 2004-08” de la Generalitat per a 
la Roca. Tot i això, des de l’Ajuntament s’aposta 
per demanar la seva ampliació i encarregar al 2007 
el projecte d’una nova escola bressol a la Torreta 
de 82 places més, amb la col·laboració econòmica 
de la Generalitat. S’ubicarà en l’actual parcel·la 

Les noves escoles de la Torreta

econòmic per a finançar el transport i el menjador 
als nens que s’han de desplaçar varis quilòmetres.

L’Ajuntament col·labora en el finançament
L’Ajuntament ha acordat amb la Generalitat fer-se càrrec 
de la redacció dels projectes del CEIPs i avançar el seu 
finançament per a agilitzar la seva tramitació i facilitar 
la participació de la comunitat educativa, la Generalitat 
es farà càrrec de la construcció dels CEIPs, i l’Ajuntament 
construirà els pavellons poliesportius i l’escola bressol. 
La Generalitat participarà en el finançament del 
pavelló poliesportiu, amb l’import equivalent al gim-
nàs que es construeix normalment, i subvencionarà 
la construcció de l’escola bressol amb un import 
màxim de 5.000 euros per plaça, que suposa aproxi-
madament un 40% del cost total.

escola la torreta

d’equipaments educatius del carrer Josep Torelló, 
que té una superfície d’11.125 m2 i és prou àmplia 
per acollir el nou CEIP i també l’escola bressol.

L’escola: un equipament de barri
Actualment, les instal·lacions del CEIP de la Torreta 
tenen certes mancances que dificulten la seva ope-
rativitat. S’han fet petites i consten de tres edificis 
separats, sense gimnàs i un sol menjador al parvu-
lari, que obliga a una part dels nens a desplaçar-se 
cada dia a l’hora de dinar. 
L’estudi previ que va presentar Urgell Arquitectes 
inclou el programa funcional del Dept. d’Educació 
d’una escola de dues línies que permetrà atendre el 
creixement futur i resoldrà totes aquestes mancan-
ces, assegurant que els infants puguin gaudir de les 
millors instal·lacions educatives.

El nou CEIP de la Torreta es planteja com un 
equipament per al barri que pugui ser utilitzat 
fora de l’horari lectiu per entitats, estudiants i 
veïns. Per aquest motiu, l’escola comptarà amb 
un pavelló poliesportiu enlloc del tradicional 
gimnàs del programa funcional de la Generalitat, 
que serà un excel·lent complement a la xarxa 
d’equipaments de la Torreta. A més, s’ha previst 
que la biblioteca, les pistes i el pavelló poliespor-
tiu tinguin un accés independent del de l’escola. 
Això permetrà crear un servei de biblioteca de la 
Torreta que funcioni de forma coordinada amb la 
de la Roca.
Aquestes actuacions s’emmarquen dins de la polí-
tica de la Generalitat de promoure l’optimització, 
fora de l’horari lectiu, de l’ús dels equipaments 
educatius. 
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>  A fons / Educació

miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL  

Parlem d’Educació 
amb el conseller 
Maragall

Durant aquest mandat s’ha construït l’escola 
bressol “les Orenetes”, s’ha obert l’escola de 
música i s’ha ampliat l’Institut. Però la visita del 
conseller es va centrar en els projectes de futur: 
la construcció del CEIP Mogent, la reforma de 
l’Institut i l’avantprojecte d’una escola bressol i 
un nou CEIP a la Torreta. Projectes que al 2007 
començaran a ser una realitat, amb un pres-
supost de més de 10 milions d’euros, l’esforç 
inversor més gran de la història de la Roca en 
equipaments educatius.
El conseller ens va acompanyar a dinar amb 
representants de la comunitat educativa i ens va 
plantejar un debat obert i directe. Mai com ara 
s’havien destinat tants recursos a l’ensenyament, 
amb més de 60.000 professors i unes inversions 
que ara tripliquen les de fa tres anys. Però ens 
va recordar que, més enllà dels equipaments, cal 
que centrem el debat en l’Educació. D’aconseguir 
l’excel·lència en l’educació. De millorar la gestió 
de centres, amb autonomia, compromís i ava-
luació de l’equip directiu i del professorat. De 
la preparació dels mestres que comencen. De la 
implicació dels pares i mares en l’educació dels 
seus fills. De l’ensenyament de l’anglès, de la 
sisena hora, etc. Aquest és el gran debat. 
A la Roca podem dir, amb orgull, que tenim 
uns bones escoles públiques que són espais 
d’integració, on hi van nens de totes les clas-
ses socials i de tots els nuclis del municipi. I 
som uns privilegiats en comparació amb moltes 
altres escoles de la comarca que tenen que 
gestionar complexes problemàtiques socials i 
d’immigració. 
Tenim unes immillorables condicions i, per tant, 
mestres, mares i pares, i administracions no 
tenim cap excusa per no aconseguir una edu-
cació pública d’excel·lent qualitat. Fem nostra 
aquella famosa frase que diu “tenim tres priori-
tats: educació, educació i educació”: ens hi juguem 
molt per assegurar el benestar i el progrés dels 
nostres fills. //

A més dels nous equipaments calen altres actuacions per aconseguir una 
educació de qualitat. Al darrer curs s’ha engegat el projecte Futur per 
apropar als estudiants de l’Institut el món laboral, s’ha reobert l’escola de 
música municipal i les AMPAs han iniciat un cicle de xerrades dirigides als 
pares i mares.

La reforma de l’Institut

Fa 2 anys es va realitzar una ampliació de l’IES la Roca 
amb la construcció d’una nova cantina, tres aules i la 
renovació de les cuines, amb una inversió aproximada 
d'1 milió d’euros.  A banda de l’ampliació, es fa urgent 
una reforma integral de l’edifici, ja que s’ubica en unes 
instal·lacions que tenen més de 35 anys, a les quals 
mai s’ha realitzat una rehabilitació a fons. El conseller 
va comunicar que al 2007 hi ha previst la redacció del 
projecte de reforma per a poder iniciar les obres durant 
el 2008.
Al proper curs, 2007-08, es posarà en funcionament 
un nou institut a Vilanova per a donar servei a aquest 
municipi i a Vallromanes. Això suposarà que els estu-
diants d’aquests pobles de 1er i 2on d’ESO ja no vin-
dran a la Roca i quedarà un espai lliure per atendre el 
creixement futur i obrirà la possibilitat d’oferir cicles 
formatius professionals.

Les associacions de mares i pares d’alumnes com-
pleixen una funció fonamental en les relacions 
família - escola i en l’educació dels estudiants. Les 
AMPAs col·laboren activament en el foment de 
l’educació dels nens a través de la seva participació 
en el Consell Escolar. Mitjançant el diàleg amb els 
mestres obren una via de comunicació de criteris 
i reivindicacions que ajuda a millorar el sistema 
educatiu local. A més, dins del projecte educatiu 
ofereixen nombrosos serveis extraescolars.
La darrera iniciativa de les AMPAS és l’organització 
d’un cicle de xerrades de gran interès sobre l’educació 
dels nens i nenes, dirigits als pares i mares, per a 
ampliar els seus coneixements i alhora fomentar les 
relacions entre altres famílies.

IES LA ROCA

Escola Municipal de Música

Després de gairebé 20 anys, la Roca torna a gau-
dir d’una escola de música municipal. Actualment 
està ubicada al CEIP Pilar Mestres i al proper curs 
es traslladarà al Centre Cultural de la Roca que 
permetrà flexibilitzar els horaris i ampliar d’un 
a quatre els grups d’alumnes, fins arribar a vuit 
grups a l’any 2010. Al proper curs hi podran assistir 
alumnes nascuts entre el 1999 i el 2003 i s’ampliarà 
l’oferta formativa que inclourà, a més de les classes 
d’iniciació, quatre modalitats d’instrument: piano, 
violí, violoncel i flauta travessera.
El passat 28 de març es va presentar l’avantprojecte 
de l’equipament definitiu de l’escola de música ubi-
cat a la planta baixa de l’edifici d’habitatges públics 
del pla de les Hortes que comptarà amb un espai de 
445 m2 per a 120 alumnes.

La importància de les AMPAS 
en l’educació

Urgell Arquitectes va presentar, també, el projecte 
executiu del CEIP del Mogent, situat a la Roca Centre. 
Aquesta escola està actualment en funcionament en 
mòduls, i es troba en un lloc privilegiat al costat del 
casc antic i del futur parc fluvial de 30.000 m2 que 
s’urbanitzarà properament.  En aquesta escola també 
es promourà l’optimització dels equipaments fora de 
l’horari lectiu:  per aquest motiu inclou la construcció 
d’un pavelló poliesportiu i, tant aquest equipament, com 
la biblioteca i el pati tindran accessos independents.
L’Ajuntament ha avançat el finançament de la redacció 
del projecte que ha permès una major involucració de 
la comunitat educativa. En aquests moments el projecte 
executiu està aprovat, les obres d’urbanització de la 
parcel·la de l’escola ja estan molt avançades i només 
resta pendent  l’adjudicació de les obres per part de la 
Generalitat.

Escola Mogent

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

Abans de parlar d’ensenyament és obligada una referència al 
darrer butlletí municipal i a la guia de serveis repartida per 
tot el municipi.
A la guia de serveis apareixen els telèfons particulars dels 
ciutadans d’una part del municipi sense que s’hagi requerit 
el permís de cadascun, ni es disposi d’autorització per fer-ho. 
Aquest fet atempta greument contra el dret de protecció de 
dades.
El mateix succeeix amb l’informatiu “d’autobombo” pagat per 
tots els ciutadans. Moltes de les persones que hi apareixen 
ens han fet arribar la seva queixa en no haver autoritzat la 
publicació de la seva imatge. El més trist és que el butlletí 

municipal s’ha convertit en un pamflet de propaganda del 
PSC-PSOE i molts dels ciutadans que hi apareixen no compar-
teixen ni les idees, ni la forma de fer.
Dit això, aprofitarem per recordar que en el vídeo socialista 
de la campanya de les eleccions de 2003 es va filmar dins de 
l’escola sense cap mena d’autorització.
Parlar d’ensenyament és obligat atès que juntament amb sani-
tat són els pilars fonamentals de la societat del benestar, de 
la democratització de l’accés a la cultura, al coneixement i als 
serveis bàsics. Per això és encara més greu que s’hagi vinculat 
la construcció de l’escola Mogent a una operació urbanística 
altament especulativa on es barregen interessos del propi 
pare de l’Alcalde.
L’escola Mogent porta ja tres anys de retard, en barracons i 
amb el risc que una sentència contrària a l’Ajuntament deixi 
aturat tot el Pla de Les Hortes.
Des de CiU vàrem proposar un solar alternatiu, situat al 
carrer Indústria cantonada Sant Sadurní, amb qualificació 
d’equipaments i accés rodat. En aquest solar es podia cons-
truir l’escola en menys de tres mesos i vincular-la a les 
instal·lacions esportives. Només hi havia un problema: no es 

va voler expropiar el solar perquè ... també és propietat del 
pare de l’Alcalde. Aquest solar segueix essent una bona alter-
nativa en cas de sentència en contra de l’Ajuntament.
Ara fa 6 anys el Grup Municipal de CiU a La Roca vàrem 
anar a veure a la Consellera d’ensenyament Carme Laura Gil 
i li vàrem advertir del problema de creixement urbanístic 
desmesurat de La Roca que comportaria la urgent neces-
sitat d’equipaments escolars. La Consellera no disposava 
d’aquestes dades atès que l’Ajuntament socialista no li havia 
donat i només treballaven amb dades de la població empa-
dronada llavors i no amb la que ocuparia els nous habitatges. 
Aquesta mala gestió de l’Ajuntament ha comportat que sis 
anys més tard aparegui amb força la necessitat de noves 
escoles a La Roca, a La Torreta i a Santa Agnès. Tot això sense 
oblidar el greu dèficit de places a l’única escola bressol.
Davant d’aquesta situació quan els socialistes fan venir el 
germà gran Maragall, i prometen a tort i a dret escoles per tot 
arreu molts ciutadans recordem aquell conte infantil del pastor 
mentider i pensem: potser si que aquest cop vindrà el llop ...
No s’ha fet prou mal ja en els darrers 12 anys?
La Roca necessita un canvi !!!. No un recanvi.

CiU
> Ensenyament
i drets d’imatge

Durant tota la legislatura hem denunciat pública-
ment una sèrie d’enganys i manipulacions infor-
matives sorgides des de l’Ajuntament amb la clara 
voluntat de manipular i confondre l’opinió públi-
ca. Fets que repetidament hem denunciat com a 
impropis de l’ètica de les esquerres i més propis 
de la dreta. Per ERC, és un deure vetllar perquè hi 
hagi una pràctica democràtica neta i pel dret dels 
ciutadans a estar informats, i per això ara donem 
la informació següent: primerament, que el dia 

9-3-2007 la premsa comarcal es va fer ressò d’una 
nota de premsa facilitada per l’Ajuntament en la 
qual s’afirmava: “La Roca elabora un catàleg dels 
arbres singulars.” Hem d’informar els ciutadans que 
aquest catàleg fa anys que està fet, pagat i dormint 
en un calaix; i que ERC fa més de dos anys que vam 
presentar una moció en un ple perquè fos aprovat i 
l’equip de govern (PSC-ICV) va votar-hi en contra. Una 
vegada més l’equip de govern prioritzava els inte-
ressos particulars i es demostrava ben poc ecolo-
gista i ben poc defensor dels interessos col·lectius. 
Segonament, l’equip de govern fa uns tres anys va 
votar a favor que a la Roca hi hagués una segona 
presó. ERC vam votar-hi en contra perquè ente-
níem que amb una presó al municipi ja havíem 
fet la nostra aportació de solidaritat amb el país; 
també pel fet que, si una presó no és dolenta, no 
enteníem per què Barcelona se les treu de la ciutat i 

altres municipis amb majoria socialista no en volen 
tenir. Poc després de l’aprovació en ple, l’ex-alcal-
de Salvador Illa va ser nomenat director general 
de Gestió d’Infraestructures, al Departament de 
Justícia, un càrrec fins llavors inexistent. Va dimitir 
de les seves funcions i va ser substituït per l’actual 
alcalde Estapé, persona que no havia estat votada 
per a aquesta funció i a la qual li hem estat pagant 
la campanya electoral durant dos anys a càrrec de 
tothom; per apaivagar les crítiques, ens van dir que 
s’havien aconseguit cinquanta milions anuals i per 
sempre. Ara hem de dir, sobretot als més materia-
listes i oportunistes, que a partir d’aquest any ja 
no es tornaran a cobrar aquests milions. Això sí, la 
segona presó es quedarà per sempre i ningú dimiti-
rà per una mala o interessada gestió dels interessos 
del poble. Com altres vegades, la gestió ha estat un 
fracàs, però se’ns ha venut com un gran èxit.

ERC
> Enganys/enganyifes

Hace ya unos meses la oposición de CiU + 
ERC viene manifestando que el equipo de 
gobierno de la Roca del Vallès esté realizando 
obras innecesarias o superfluas de carácter 
electoralista.

Resulta increíble –aunque pensándolo bien no 
tanto– que dos grupos que han participado en 
la discusión de las ordenanzas fiscales y del 
presupuesto de cada año se sorprendan de 
unas obras que están presupuestadas. Debe 
ser que no contaron con su voto favorable y 
entonces son electoralistas. Será que gracias a 
las trabas que han puesto no se han consegui-
do poner en marcha hasta ahora.
Decir que no se ha programado ningún equi-
pamiento no sólo es faltar a la verdad sino 
que refleja una amnesia sorprendente. Para 
muestra un botón; construcción de la escue-
la Mogent de dos líneas,  proyecto de cons-
trucción en La Torreta de una nueva escuela 
de primaria y una guardería de dos líneas,  

futura construcción del centro médico en 
Santa Agnès con una superficie de 400 m2 
y puesta en funcionamiento a finales de 
2008,  piscinas municipales, campos de fút-
bol y pabellones. Para no hacer nada parece 
bastante.
Pero suponiendo que CiU+ERC tuviesen razón 
respecto a los equipamientos, se  olvidan del 
gran avance realizado en la atención a las per-
sonas. Este simple hecho justificaría todo un 
mandato: lo importante son las personas.
Gobernar es tomar decisiones y realizar opo-
sición es aportar alternativas. Si la Roca no 
necesita un cambio sino un recambio espe-
remos que no sea el que nos venden: uno de 
segunda mano que no funciona bien.

ICV
> Electoralismo, obras 
electoralistas o la
búsqueda de una aguja 
en un pajar

Hi ha una POLÍTICA en majúscules: és la del servei 
a la gent que té com a objectiu millorar el municipi, 
amb respecte a totes les idees. Malauradament, 
hi també la “politiqueta”, en minúscules, que es 
fonamenta en criticar-ho tot, sense fer l’esforç 
de treballar propostes constructives alternatives. 
Quan no es tenen les idees clares dóna lloc a 

contradiccions: un dia es diu una cosa i al dia 
següent es diu el contrari. I quan s’oblida que el 
més important són les persones, s’acaba parlant 
sols d’urbanisme. 
 Així, mentre es construeixen dos equipaments 
molt importants pels ciutadans, el Centre de 
Salut de Sta. Agnès i el Pavelló Poliesportiu de 
la Roca centre, CiU sols sap criticar la manca 
d’aparcament. I ho fa sense motiu perquè ambdós 
equipaments inclouen places d’aparcament, tal 
com es recull als projectes.
Mentre que CiU critica, ara, el sistema de finança-
ment que ha permès avançar varis anys la seva 
construcció del nou Pavelló Poliesportiu, no va 
tenir cap recança a votar-lo favorablement al ple, 
sense presentar cap al·legació, ni cap proposta 
alternativa de finançament (ple 7-7-05).

Mentre s’escampava per la Torreta una altra cam-
panya de desinformació sobre que no es faria la 
nova escola, generant preocupació en els pares i 
mares, el conseller d’Educació i l’Alcalde van pre-
sentar l’estudi previ d’una nova escola infantil i de 
primària i d’una escola bressol, actuacions incloses 
ja en els pressupostos del 2007.
I mentre critica l’endarreriment de la construcció 
de l’escola Mogent, CiU torna a posar-hi pals a 
les rodes, no donant suport a la modificació de la 
cessió dels terrenys i demanant que l’acord es con-
sideri nul perquè l’Alcalde no va fer el recompte al 
final de la votació. Sens dubte, un gran argument 
(cal que l’alcalde faci el recompte per a que els 
vots dels regidors siguin vàlids) que demostra 
novament el seu interès per a que es construeixi 
aquesta escola.

PSC-GIR
> Contradiccions
de CiU de la Roca
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>  Des del municipi 

> Notícies

El passat 19 de març, l’alcalde Miquel Estapé, tinents 
d’alcalde i tècnics en salut van rebre una delegació de 
dinou alcaldes procedents de l’Estat de Rio de Janeiro 
(Brasil), en visita de treball a Catalunya per conèixer el 
nostre sistema sanitari.
L’Àrea Bàsica de Salut de la Roca és un referent a 
Catalunya pel seu model de gestió més àgil, menys 
burocràtic, amb uns serveis d’infermeria més resolutius, 
una més gran dedicació dels metges als malalts i una 
àmplia oferta de serveis. Un model basat en la proximi-
tat, la descentralització i l’autonomia de gestió de cada 
un dels centres.
El viatge dels alcaldes brasilers ha estat organitzat pel 
Consorci Hospitalari de Catalunya, que gestiona l’ABS de 
la Roca i que té firmat un conveni de col·laboració amb 
el Consorci de Salut de la Baixada Fluminense, el govern 
del Brasil i la prestigiosa Fundació Oswaldo Cruz.

> Alcaldes brasilers visiten
el centre de salut de la Roca

Amb l’objectiu de consolidar la policia de proximitat, a 
hores d’ara es treballa per potenciar tant la presència 
de la Policia Local als carrers del municipi, com les 
relacions d’aquesta amb el ciutadà. Per aquest motiu, 
a la Torreta s’ha destinat un agent de la Policia Local 
que, amb un vehicle policial i alternant servei a peu, fa 
tasques de vigilància i prevenció, així com el servei de 
suport a l’entrada i sortida dels centres escolars. A la 
Roca Centre aquest servei es presta amb la patrulla de 
servei. Els agents realitzen aquestes tasques en horari de 
matí i tarda i compten amb el suport d’una altra patrulla 
policial. D’aquesta manera, es pretén conèixer les neces-
sitats de cada nucli de forma individualitzada i donar una 
resposta ràpida i eficaç a possibles requeriments.

> Policia de proximitat: els 
agents, més a prop

>>

> 150 noves places d’aparcament al centre de la Roca
L’Ajuntament ha aprovat el projecte de creació d’un 
nou aparcament al costat de la zona esportiva. 
Juntament amb la reforma de la plaça Sant Jordi, 
aviat el municipi disposarà de més de cent cinquanta 
places noves. El nou aparcament de la zona esporti-
va, situat al costat de la Placeta, comptarà amb 123 
places, 9 de les quals seran per a persones de mobili-
tat reduïda. La plaça Sant Jordi, que ja s’utilitza com 
a espai d’aparcament, es reformarà per optimitzar 
l’espai: s’asfaltarà el paviment, es senyalitzaran les 
places i es millorarà la il·luminació, amb una inversió 
global de més de 750.000 euros.
En els últims anys, l’Ajuntament ha promogut diver-
ses actuacions de millora de la mobilitat. Els carrers 
s’han fet d’un sol sentit per reduir la velocitat dels 
vehicles, millorar la seguretat dels vianants i duplicar 
els espais d’aparcament a les dues bandes, com en el 

cas de la rambla Mestre Torrents. Al nucli antic, amb 
el Pla de Millora Urbana recentment aprovat, es pro-
mou la creació de places d’aparcament a la mateixa 
parcel·la i, si no és possible, es demanarà una fiança, 
que l’Ajuntament podrà utilitzar per a la creació de 
noves places, com per exemple la construcció d’un 
pàrquing soterrat.
Les actuacions de millora de les places de Can 
Torrents, de l’Ajuntament i de la Rambla estan pro-
vocant els lògics inconvenients durant les obres però 
l’objectiu final és crear uns grans espais de trobada 
i de convivència, millorant l’accessibilitat de les 
voreres, sense renunciar a les places d’aparcament 
actualment disponibles a la zona.
Segons dades de l’Auditoria Ambiental, a la Roca 
hi ha actualment un vehicle per a cada persona 
adulta. Als darrers anys s’ha produït un especta-

cular increment del nombre de vehicles al muni-
cipi, que ha crescut molt per sobre de la població. 
Aquest increment del parc de vehicles no ha anat 
acompanyat d’una major compra de pàrquings i 
ens trobem amb la paradoxa de tenir un excedent 
de places d’aparcament en venda al centre del 
poble, mentre hi ha un alt nivell d’ocupació de la 
via pública. A la Roca centre estem dins un procés 
de canvi cultural de la utilització del vehicle privat 
i del poder aparcar just davant de casa i dels esta-
bliments comercials.
Per a fomentar la disponibilitat d’aparcament al cen-
tre de la Roca, l’Ajuntament es plantejarà a la nova 
zona d’aparcament de la zona esportiva la promoció 
de la de rotació de les places d’aparcament, amb un 
sistema de zones gratuïtes però amb una limitació 
màxima del temps d’aparcament.
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>  Des del municipi 

> Notícies

El passat 7 de març la consellera de Justícia, Montserrat 
Tura i el Director General d'Infraestructures, Salvador 
Illa, van visitar l’Ajuntament i el Jutjat de Pau. L’Alcalde, 
Miquel Estapé, i el regidor de Governació, Josep Donnay, 
van acompanyar la consellera a Quatre Camins on van 
visitar el centre de treball CIRE, on ara hi treballen més 
de 150 interns. També van visitar les obres del nou centre 
de menors que està previst que finalitzin durant el segon 
trimestre de 2008.
Montmeló acull des del 5 de febrer un taller produc-
tiu que dóna ocupació laboral a interns del Centre 
Penitenciari de Quatre Camins. Amb aquest nou espai de 
775 m2, situat al polígon industrial de Montmeló, el CIRE, 
Centre d’Iniciatives per a la Reinserció, ofereix feina a 
prop de 50 interns de tercer grau, que realitzen tasques 
de muntatges i manipulats industrials com ara la creació 
de caixes per a components elèctrics, entre d’altres.

> Visita de la Consellera Tura

El passat 14 de març, l’alcalde Miquel Estapé i el president 
del Consorci Hospitalari de Catalunya, Josep Abelló, 
acompanyats del regidor de Serveis Social, Daniel Martín, 
van signar un conveni per formalitzar la integració i coor-
dinació dels serveis sanitaris i socials del municipi.
L’objectiu és construir un projecte comú de salut en 
què els serveis socials i els serveis sanitaris actuïn de 
manera coordinada i integrada per millorar la detecció 
i oferir als ciutadans la millor atenció global. Per aquest 
motiu, els serveis socials de l’Ajuntament treballen a les 
mateixes instal·lacions que els professionals sanitaris. 
Aquest model ha de permetre afrontar amb garanties un 
dels grans reptes de futur: donar assistència de qualitat 
sociosanitària a les persones amb dependència, espe-
cialment la gent gran.

>  Conveni per coordinar els 
serveis socials i sanitaris

Des de fa tres anys, l’Àrea de Territori i Medi Ambient 
de la Roca del Vallès disposa d’un tècnic de Disciplina 
Urbanística que té com a principal objectiu aconse-
guir que les obres i les activitats s’executin d’acord 
amb la normativa aplicable. Quan això no succeeix, 
es fan les gestions necessàries per tal d’aconseguir 
que s’ajustin a la legalitat, inicialment fent els adver-
timents oportuns, i en el cas les obres en qüestió no 
els tinguin en compte, s’incoen els corresponents 
expedients, que, si escau, poden arribar a imposar 
sancions.
El municipi de la Roca del Vallès té una gran 
extensió, i aquest servei ha servit per millorar sen-
siblement el control de les obres en sòl urbà i, molt 
especialment, en sòl rústic. Durant els darrers tres 
anys, s’han tramitat 229 expedients de disciplina 

> 229 expedients de disciplina urbanística en 3 anys
urbanística, els quals aproximadament un 65% són 
en sòl urbà i un 35% en sòl no urbanitzable. 
Els expedients tramitats més habituals són els 
que fan referència als usos no compatibles amb 
la qualificació urbanística en sòl no urbanitzable, 
les obres sense llicència o sense ajustar-se a la 
llicència, i la neteja de finques. Els ingressos de les 
sancions, que a data d’avui ascendeixen a més de 
72.000 €, s’han de s’han de destinar a promoure 
el patrimoni municipal del sòl, com ara la compra 
de sòl per a la construcció d’habitatge públic. Des 
d’aquest servei i l’Àrea de Serveis Urbans, i amb la 
col·laboració d’Elskekorrenmolt i la Roca en Bike, 
també s’han identificat vuitanta abocadors incon-
trolats dins del bosc durant el 2006, i s’ha procedit 
a netejar-los amb un cost de 30.000 €.

> S’inaugura el polígon industrial de Valldoriolf de la Torreta 
El passat 26 de març, es va inaugurar el polí-
gon industrial de Valldoriolf, situat al barri de 
la Torreta, a tocar de Granollers, després de 
més de deu anys de tramitacions complexes 
i entrebancs. Aquest polígon té 450.000 m2 
d’extensió i ha suposat una inversió de 19 milio-
ns d’euros. Per les seves bones comunicacions 
i la seva proximitat a la capital de comarca, 
és un espai molt atractiu per a empreses del 
sector serveis i logístic. En aquests moments, 
hi estan instal·lades diverses empreses, com ara 
Prades Motor, Hager, Comercial Aman, Doman, 
Toptrans, etc.
Un dels aspectes més delicats d’aquest polígon 
industrial ha estat el tractament paisatgístic 

de les parcel·les. La Junta de Compensació, bo 
i seguint les indicacions de l’Ajuntament, ha 
dedicat més de dos milions d’euros a assegurar 
el millor tractament paisatgístic dels talussos i 
zones verdes, tot i que la manca de pluja enda-
rrereix la consolidació de la vegetació plantada 
en aquestes zones.
Dins dels treballs d’urbanització d’aquest polí-
gon es va crear el parc de Valldoriolf, de 25.000 
m2, a tocar del nucli urbà de la Torreta, que 
és un dels espais verds de més qualitat de la 
conurbació de Granollers. I també ha suposat 
la cessió de diversos espais d’equipaments, en 
emplaçaments molt ben comunicats i propers 
al nucli urbà.
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> Avantprojecte del nou espai d’entitats i escola de música

> Millores a la xarxa d’abastament aigua a la Pineda

En els darrers mesos les avaries registrades 
a la conducció d’aigua potable entre la Roca 
Centre i la Pineda ha patit un increment 
molt considerable. Aquesta canonada és de 
fibrociment, un material de baixa qualitat, 
instal·lada entre els anys 70 i 80, i està ubica-
da entre els 2 i 3 metres de profunditat, molt 
a prop de la calçada de la carretera BV-5001. 
Aquest fet produeix talls superiors a les 5 
hores en el procés de localització de la fuita, 
excavació i reparació, deixant als abonats 
aigües avall sense possibilitat de subminis-
trament alternatiu, amb particular intensitat 

per als veïns del nucli de Can Gurri, com les 
cotes més baixes de la Pineda. 
L’Ajuntament està treballant per iniciar la 
renovació total d’aquesta canonada durant 
el 2007. A curt termini s’ha reduït la pressió 
de treball a tota la longitud de la canona-
da entre la Roca Centre i la Pineda, per a 
minimitzar el risc de noves avaries.  El pres-
supost per la instal·lació de la reductora de 
pressió, connexions i instal·lacions auxiliars 
(sense comptar el grup de pressió, actuació 
ja prevista al pla d’inversions 2007) ascen-
deix a 33.483 €.

Enguany, amb les altes temperatures, la Generalitat ha 
avançat la prohibició de fer foc al bosc al 16 de març 
i s’ha activat la campanya de prevenció d’incendis. El 
Parc de la Serralada Litoral, ha arranjat diversos camins, 
entre el que destaca el que va des can Planes fins a St. 
Bartomeu, i ha ampliat la plantilla habitual de guaites. Els 
voluntaris de l’ADF ja estan a punt i des de l’Ajuntament 
començaran en breu les tasques de manteniment de les 
franges forestals. 
Durant el mes d’abril el GRAF, grup de reforç d’actuacions 
forestals dels Bombers, farà una crema controlada del 
sotabosc d’una franja de 1600 m de llargada i 100 m 
d’amplada de bosc, des de la carena de Parpers fins al 
barri Gassuachs, per a donar una oportunitat de tallar un 
potencial foc que vingui de ponent.

> Comença el pla de prevenció 
d’incendis

La xarxa associativa de la Roca centre va conèixer, 
el passat 28 de març, l’avantprojecte del nou espai 
cívic i d’escola de música municipal, que s’ubicarà 
a la planta baixa de l’edifici d’habitatge públic del 
Pla de les Hortes.
Per una banda, s’intentarà agrupar i millorar 
els espais de les entitats culturals i de joves. 
Així també, es disposarà d’espais polivalents de 
trobada, de formació i per actes cívics i cultu-
rals. Finalment, es podrà dotar el municipi d’una 
Escola de Música, amb capacitat per a 120 alum-
nes, 4 aules d’ensenyament no instrumental, 4 
aules d’ensenyament instrumental i insonoritza-
des, sala per al professorat, biblioteca i espai de 

secretaria i vestíbul. L’espai per a entitats, casal 
de joves i de formació tindrà 4 sales de reunio-
ns compartides, 4 aules de formació, un espai 
de joves amb punt d’informació juvenil i zona 
d’informàtica, un espai polivalent amb capacitat 
per a 150 persones, zones de magatzem i un bar. 
L’espai disposarà de 1.300 m2.
L’equipament està projectat per flexibilitzar l’ús 
dels espais per entitats i per formació. A més, 
independitza l’àmbit i accessos d’Espai Cívic (625 
m2) i de l’Escola de Música (445 m2). La sala poli-
valent tindrà 230 m2. En total, podran fer ús de 
l’equipament més de 500 persones, entre l’espai 
cívic, l’espai polivalent i l’escola de música.

El passat 29 de març l’Ajuntament va organitzar una 
reunió amb els propietaris de sòl urbà afectats per 
les obres del TAV, a la qual va assistir Rodrigo Pellicer, 
responsable de les expropiacions d’ADIF a nivell de tot 
l’Estat. Pellicer va explicar els criteris d’ADIF per atendre 
les peticions d’indemnitzacions. 
Així, tenen dret a indemnització les parcel·les que estan 
a menys de 20 metres de la plataforma del tren. Per a 
les parcel·les que estan més lluny i es consideren perju-
dicades, poden iniciar un expedient de responsabilitat 
patrimonial on hauran d’aportar proves dels prejudicis 
i la valoració econòmica. En aquest cas, els propietaris 
tenen un termini per a fer la petició d’un any, a partir de 
la finalització de les obres.
L’Ajuntament ha demanat a ADIF una segona reunió amb 
els veïns de sòl rústic afectats.

>  Reunió amb els afectats en 
sòl urbà pel TAV

JUST DESPRÉS DE LA CREMADA SETMANES MÉS TARD
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>  Tres en u

> Festes tradicionals i de la terra
A l’abril i el maig, la Roca dóna la benvinguda a la primavera amb un assor-
timent de festes tradicionals i de temàtica del territori, com ara la nova Festa 
del Bosc. Una oferta variada i entretinguda per aprofitar els primers dies de 
bon temps.

La Torreta

> Festa de la Creu

L’últim cap de setmana d’abril, la Torreta celebra 
la seva Festa de la Creu, amb una gran selecció 
d’actes culturals i de lleure per a totes les edats. El 
dissabte 28 a les quatre de la tarda, per una banda, 
el Centre Cultural La Torreta acull la IX Trobada 
de Puntaires. Paral·lelament, els menuts podran 
divertir-se al circuit de quads ubicat a les pistes del 
CEIP La Torreta. A les set, a Can Tàpies hi haurà una 
mostra i taller de percussió africana, i, per acabar 
el dia, a les deu del vespre al Centre Cultural es 
representarà l’obra de teatre d’humor Tal com sóc, 
amb Pere Hosta, sobre les dificultats d’un solter 
per trobar una parella seriosa i estable.

> Sant Jordi per als menuts

A la Roca Centre, la Diada de Sant Jordi es prepara 
com una festa perquè els petits s’endinsin en la 
tradició d’aquesta data i es diverteixin d’allò més. 
El dissabte 21 d’abril hi ha preparada una anima-
ció infantil sobre la història de sant Jordi, amb la 
companyia Ai, Carai!, que omplirà la plaça de can 
Torrent de cançons i danses. D’aquesta manera 
festiva, els petits podran conèixer la història del 
cavaller que va matar el drac.
D’altra banda, el dia de Sant Jordi a la tarda, a la 
Biblioteca Municipal de la Roca es farà un taller de 
roses de Sant Jordi, a càrrec de Laura Calero, perquè 
els nens de cinc anys en amunt aprenguin a fer roses 
amb diferents materials, i puguin oferir-les de mane-
ra divertida i original (més informació, a l’agenda).

La Roca Centre

El diumenge començarà amb un Campionat 
d’Agility, i al migdia hi haurà la missa solemne, 
seguida de la tradicional Ofrena de la Creu. A la 
tarda, hi ha organitzat un Homenatge a la Vellesa, 
amb berenar i actuació del duet Bella Pop al Centre 
Cultural.
Per acabar d’arrodonir les festes, el dilluns hi haurà 
un torneig de futbol obert a tothom que s’hi vul-
gui apuntar (inscripcions: abans del 24 d’abril, a 
l’Espai Jove K-1; preu: 2 euros). I dimarts 1 de maig, 
per tancar la festa, l’espectacle d’animació infantil 
Xip-xap a Can Tàpies a les dotze del migdia, i el 
concert de Miguel de Carmen a les set de la tarda, 
al Centre Cultural La Torreta (per a més informació, 
consulteu l’agenda).

> Aplec de Santa Agnès
i 1a Festa del Bosc

El cap de setmana del 12 i 13 de maig, a Santa Agnès 
hi falta gent!
El dissabte se celebrarà, per primera vegada a 
l’Horta de Santa Agnès, la Festa del Bosc, en la 
qual es mostraran els sistemes moderns i tradicio-
nals de tècniques forestals, a mans de l’Associació 
Catalana de Talladors d’Arbres.
Durant tot el dia (fins a les sis de la tarda), hi haurà 
instal·lada una carbonera, on s’explicarà el procedi-
ment d’extracció de matèria carbonífera a través de 
la llenya, i una fira d’artesania i de productes alimen-
taris. Al matí, de deu a dotze, es farà una demostració 
de tallada amb motoserra. S’explicarà tot el procés 

d’abatre i esbrancar un arbre, el mètode per tallar 
fusta i la realització d’una peça de fusta.
A la tarda, de quatre a sis, es farà una demostració 
d’animals de treball i una explicació sobre els guar-
niments d’aquests.
El diumenge se celebrarà el tradicional Aplec de 
Santa Agnès de Malanyanes, amb la tradicional 
missa a les dotze a l’església de Santa Agnès, que 
continuarà, com és tradicional, a la una a l’ermita 
de Santa Maria de Malanyanes.
A continuació, a les dues, es farà el Dinar de 
Germanor, que consistirà en una paella d’arròs, 
carn a la brasa i gelat. El preu és de 15 euros, i la 
venda de tiquets s’efectuarà el dissabte 5 de maig 
al centre cívic en horari de 18.00 a 20.00 h, i el 
diumenge 6 de 12.00 a 14.00 h.

Santa Agnès de Malanyanes
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> Què és l’esplai La Xiruca?
J.P.: En versió breu? És una entitat que fa vint-i-
dos anys que existeix, que ha fet la seva activitat 
ininterrompudament, i que es dedica exclusiva-
ment al lleure dels nens i joves del poble. 

> Amb aquests més de vint anys d’història, 
deveu haver consolidat una personalitat prò-
pia...
M.C.: Des del punt de vista dels monitors, tots 
compartim una mateixa filosofia i tenim moltes 
ganes de fer coses junts. 
C.C.: És com una família que ens trobem els 
dissabtes, i és una cosa apartada de la rutina, on 
tots ens divertim, tant grans com petits. Establim 
un lligam que és molt difícil de trobar fora 
d’aquestes parets.
J.P.: A més, som l’única entitat dedicada al lleure. 
Hi ha un centre esportiu per als nens, però que 
s’ocupi del lleure, no n’hi ha cap altre. Hem tin-
guts alts i baixos, però un tret distintiu ha estat 
l’època de la Tómbola. Tot i que l’activitat sempre 
hi ha estat, la Tómbola era una cosa paral·lela que 
ens donava molta popularitat al poble, sobretot 
per la Festa Major.

> Quines activitats feu, a més la dels dissabtes?
M.C.: Fem activitats obertes al poble, com ara la 
bici-xocolatada de la Festa Major d’Hivern.
C.C.: I el Carnestoltes, la castanyada...
J.P.: I col·laborem amb la Setmana de Solidaritat 
amb un taller de cuines del món, perquè els nens 
vegin coses que es cuinen en altres llocs, i de pas 
conscienciar-los en el comerç just i la diversitat. 
C.C.: Perquè l’esplai no és només un lloc on es 
juga, sinó que hi ha uns valors, uns objectius que 
tenim com a monitors per educar els nens.

> Quins valors i objectius eduqueu?
C.C.: Sobretot eduquem l’amistat, la consciència 

de grup... Fomentem que tothom brilli pel que és, 
i hi hagi respecte entre ells.
J.P.: També intentem treballar els hàbits d’au-
tonomia personal: rentar-se les mans, endreçar...
M.C.: I ensenyar-los a perdre i a guanyar, perquè 
han d’acceptar que no sempre es guanya.
J.P.: És el que ens diferencia de les activitats 
esportives, que a vegades busquen l’èxit per 
sobre del grup.
C.C.: Treballem molt la cooperació de grup, que 
és una de les coses que més s’aprenen a l’esplai, a 
relacionar-te amb els altres.
M.C: Sempre establim uns objectius en les activi-
tats, tot adaptant-los al que necessiten els nens.
J.P.: A més, la gent que va a l’esplai o als caus, 
té tendència a acabar creant xarxa associativa, i 
això és molt positiu per al poble. De fet, sovint 
els nens es queden a casa amb la playstation, i 
a l’esplai descobreixen coses que ni s’imaginen, 
perquè sempre incentivem coses noves. Volem 
reforçar els valors de la infància, perquè els nens 
d’avui ja no surten a jugar a la plaça... Anem for-
mant persones a través de la diversió.

> Quins plans de futur teniu?
M.C.: Després de Sant Joan, volem fer uns petits 
campaments per nens de quatre a vuit anys, una 
sortida de tres o quatre nits. Per a ells serà una 
experiència nova, perquè amb l’escola surten 
només una nit.
C.C.: A més, nosaltres no som professors, som 
monitors, i els deixem molta més autonomia per-
sonal.

> Quins records teniu de quan éreu nens d’esplai?
C.C.: Recordo sobretot les colònies. Ens ho pas-
sàvem genial! Exploràvem el terreny i inven-
tàvem històries. També quan tocàvem la guitarra 
i cantàvem, les grans rutes que ens deixaven 
baldats, i com era de bo el menjar després d’haver 
caminat un munt! Arribava a casa valorant molt 
més les petites coses de cada dia...

M.C.: El millor era la convivència en les sortides; 
i recordo també molt bé un dels jocs més diver-
tits a què he jugat, i sobretot el bon rotllo que 
teníem, aquesta gran cohesió...

> Per què vau decidir fer-vos monitors?
C.C.: Quan ets petit, veus els monitors com uns 
referents, i per mi realment ho eren. Des de peti-
ta havia pensat que jo també volia ser monitora; 
és una cosa que no he hagut de pensar mai, sem-
pre ha estat a dins.

M.C.: Vaig decidir fer-me monitor per aquesta 
idea que els meus monitors m’havien transmès. 
Ara a mi se’m brindava la gran oportunitat de 
poder ensenyar aquests valors inculcats en mi. És 
una filosofia que no es pot explicar amb paraules, 
necessites viure-la. Ja des de ben petit tenia la 
il·lusió d’algun dia arribar a ser monitor. //
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>  Entrevista

> Educar en el lleure: l’esplai La Xiruca
Com que el joc dels infants és un vehicle de valors i experiències noves, els esplais 
organitzen activitats educatives i diferents al llarg de tot l’any. Parlem amb Jordi Pujol, 
director de l’esplai, i els monitors Cristina Camps i Marc Collell, que ens expliquen per 
què val la pena deixar la playstation els dissabtes a la tarda.
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>  Amplificador

> Pla de millores del transport públic 2007-10

L’Ajuntament elabora el Pla Director del Transport Públic 2007-10 que 

inclou una inversió de 382.000 € per millorar la freqüència de pas i 

les parades
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Es multipliquen per 3 els viatges
Als darrers anys l’Ajuntament ha fet una aposta 
ferma per millorar el transport públic en autobús i 
els pressupostos municipals preveuen una inversió 
que proporcionalment és de les més altes de la 
comarca. Gràcies a aquesta inversió s’han multiplicat 
per tres el nombre de viatges. El gràfic adjunt mostra 
l’evolució de passatgers però no inclou els usuaris de 
la Torreta que utilitzen la línia 1 de Granollers, la més 
utilitzada a la capital de la comarca, perquè les dades 
no estan desglossades.
En aquests moments els ciutadans del munici-
pi disposen d’un servei d’autobús amb un ampli 
horari, que connecta els tres pobles i que arriba als 
principals nusos de comunicació de Granollers. A la 
Torreta gaudeixen des de fa un mes d’una freqüèn-
cia de pas de 20 minuts en dies laborables. I a la 
Roca centre la freqüència de pas és de 20 minuts en 
hores punta. En les properes setmanes s’instal·larà 
un planell electrònic a la plaça de l’Era que informa-
rà del temps d’espera fins els proper autobús.

Més busos i millors parades
El 27 de juliol de 2006 es va signar un conve-
ni entre la Generalitat de Catalunya i l’AMTU 
(agrupació de municipis amb transport urbà 
de la Regió Metropolitana de Barcelona), que 
agrupa els municipis de la 2a corona i que està 
presidida per l’alcalde de Granollers. Gràcies a 
aquest acord hi ha, per primera vegada, un com-
promís de la Generalitat amb el finançament del 
transport públic de 2a corona metropolitana que 
fins ara no rebia cap ajut. Tot el dèficit del ser-

>  Pla Director 2007–10

Les tarifes d’autobús de la Roca estan integrades en 
l’Autoritat del Transport Metropolità i inclouen un 
abonament específic per a gent jove a un preu reduït. 
Ara bé, aquestes tarifes no inclouen avantatges per 
a la gent gran però l’Ajuntament ha implantat un pla 
d’ajudes al transport per a la gent gran, en forma de 
copagament segons el seu nivell de renda. Es subven-
cionen fins a un màxim de dos-cents viatges a l’any i es 
pot demanar la targeta per a la línia urbana de la Roca, 
la de Granollers o ambdues. Atès que el sistema tarifari 
de Granollers no està integrat a l’ATM les targetes són 
diferents de les de la Roca.
Per ser-ne beneficiari, cal estar empadronat a la Roca, 
tenir més de 65 o ser pensionista o estar afectat d’una 
disminució igual o superior al 33%.

> Ajuts al transport per als 
joves i la gent gran

vei era assumit íntegrament pels Ajuntaments, 
a diferència de la zona metropolitana on el 
finançament es reparteix a parts iguals entre 
l’Estat, la Generalitat i els Ajuntaments.
El pla director suposa una inversió de 382.000 € 
per a millorar les parades i la freqüència de pas. 
S’instal·laran més marquesines i il·luminació a 
totes les parades i plafons electrònics informa-
tius del temps d’espera per al proper autobús. 
També es millorarà l’accesibilitat: s’ha projectat 
arranjar les voreres i col·locar-hi plataformes que 
faciliten l’accés als autobusos. I al mateix temps 
s’implantaran sis viatges més entre l’estació de 
Granollers i la Roca Centre que permetrà dispo-
sar d'un autobus cada 20 minuts entre les 9.34 h 
fins a les 14.30 h.

Cada vegada hi ha més vehicles, s’utilitzen més, anem a 
més velocitat i no es compren tantes places d’aparcament 
com a vehicles. La mobilitat s’ha convertit en un problema 
actualment.
En 15 anys hem passat de tenir un vehicle a cada llar, a tenir 
un vehicle per adult, tal com recull l’auditoria ambiental. 
Tots aquests fets estan produint una gran saturació de les 
carreteres i de les places d’aparcament i suposa un model no 
sostenible de mobilitat, a més del perjudici al medi ambient. 
Tal com reflexa l’auditoria, el trànsit és la principal font de 
sorolls, contaminació i accidents, molt per sobre de qualse-
vol altra problema.
Per a resoldre aquesta problemàtica cal una aposta decidida 
la millora del transport públic, i invertir en un servei de 
qualitat amb una àmplia cobertura territorial i una bona fre-
qüència de pas que substitueixi l’ús del vehicle privat.

> La problemàtica de la 
mobilitat
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Nota: Aquestes dades no inclouen els passatgers de la Torreta que
utilitzen la línia d’autobús de Granollers
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>  Xarxa ciutadana

ABRIL
La Torreta, dimarts a les 18.00 h
Espai Jove K-1
Cinema jove

ABRIL
La Roca Centre, dimecres a les 18.00 h
Espai Jove “El Roc”
Cinema jove

ABRIL
La Torreta, dimecresa les 20.00 h
Espai Jove K-1
Taller de malabars

ABRIL
La Torreta, dijous a les 20.00 h
Espai Jove K-1
Taller de xaranga al carrer

ABRIL
La Roca Centre, a les 17.00 h
Espai Jove “El Roc”
Taller de còmic

DE L’1 AL 23 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 19.00 h
Biblioteca Municipal La Roca
4t concurs Punts de Llibre de la 
Biblioteca

DEL 5 AL 19 D’ABRIL
La Roca Centre, dijous a les 20.00 h
Espai Jove “El Roc”
Taller d’iniciació al tast de vins. 
“Entra al món de l’enologia”
Dirigit als joves majors d’edat.
Cal portar-hi dues copes

DEL 13 AL 27 D’ABRIL
La Torreta
Sala taller del Centre Cultural La 
Torreta
Inauguració, divendres 13 a les 20.00 h
Marc del 2007: exposició de pintures 
de Carme Magem Prat

DEL 13 AL 20 D’ABRIL
La Roca Centre
Biblioteca Municipal La Roca
Exposició: “Tres cultures i una 
creença”
Fotografies d'Antoni Calvera

13 ABRIL
La Roca Centre, a les 20.00 h
Biblioteca Municipal La Roca
Xerrada: “Què coneixem d’Àfrica”,
a càrrec d’ Antoni Calvera.

13 D’ABRIL
La Torreta, de 17.00 a 20.00 h
Pistes esportives del CEIP La Torreta
Jornada de celebració del
Dia Mundial de la Salut

13 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 24.00 h
Deixalleria
Festa Techno Sets. Amb l’actuació dels 
DJs Job@Dpy, Pol de la Roc i John Dave.

19 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 18.30 h
Biblioteca Municipal La Roca
Titelles: Contes de Sant Jordi

19 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 20.30 h
Biblioteca Municipal La Roca
Tertúlia literària: Rosa Montero, 
Historia de un rey transparente

20 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 20.00 h
Biblioteca Municipal
Presentació de “la Roca del Vallès 
contra el càncer” de la Fundació 
Oncovallès

21 D’ABRIL
La Torreta
16.30 h. Visita al nou Centre de la 
Gent Gran
17.30 h. Assemblea de socis del Casal 
de la Torreta

21 D’ABRIL
La Torreta, a les 11.30 h
Centre Cultural La Torreta
Festa Medieval de Sant Jordi
Amb la Cia. País de Xauxa

21 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 13.00 h
Plaça de l’Era
Animació infantil: La història de 
Sant Jordi. Amb Ai, Carai.

21 D’ABRIL
Santa Agnès, a les 17.30 h
Centre cívic de Santa Agnès
Titelles: La llegenda de sant Jordi
Amb la Cia. Xip-xap

22 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 9.00 h
Plaça de l’Església
Cicle de caminades comentades 
“Coneixem la Roca”

23 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 18.00 h
Biblioteca Municipal La Roca Centre
Taller infantil de roses de Sant Jordi. 
A càrrec de Laura Calero.

25 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 19.00 h
Vestíbul de la Biblioteca Municipal
Presentació de la Unitat Didàctica

26 D’ABRIL
La Roca Centre, a les 20.00 h
Vestíbul de la Biblioteca Municipal
Presentació del llibre
“Llegendes dels castells
del Vallès Oriental”
De Glòria Campoy, Aloma Duran i 
Raquel Jurado.

28 D’ABRIL
La Torreta, a les 16.00 h
Centre Cultural La Torreta
IX Trobada de Puntaires

28 D’ABRIL
La Torreta, a les 16.00 h
Pistes del CEIP La Torreta
Circuit de quads infantils

28 D’ABRIL
La Torreta, a les 19.00 h
Can Tàpies
Mostra i taller de percussió africana

28 D’ABRIL
La Torreta, a les 22.00 h
Centre Cultural La Torreta
Teatre d’humor: Tal com sóc

29 D’ABRIL
La Torreta, a les 9.00 h
Parc de Valldoriolf
Campionat d’Agility

29 D’ABRIL
La Torreta, a les 12.15 h
Parròquia de Santa Maria del Jaire 
Missa solemne
A continuació es farà l’Ofrena
de la Creu

29 D’ABRIL
La Torreta, a les 18.00 h
Centre Cultural La Torreta
Homenatge a la Vellesa
Berenar i actuació del duet Bella Pop

30 D’ABRIL
La Torreta, a les 18.00h
Pistes del CEIP La Torreta
Torneig de futbol 
Inscripcions a l’Espai Jove K-1 i portar 
2€ abans del 24 d’abril

1 DE MAIG
La Torreta, a les 12.00 h
Can Tàpies
Animació infantil: Que peti la plaça
Amb Xip-xap

1 DE MAIG
La Torreta, a les 19.00 h
Centre Cultural La Torreta
Actuació Musical:
Miguel de Carmen

> Agenda

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   més info a www.laroca.cat

> L'empenta

> "Premio Nacional"
a DYDPLAS
de la Torreta

Amb ocasió de la fira GRAPHISPAG 
(Saló Internacional de la Indústria i la 
Comunicació Gràfica), que va tenir lloc 
entre els passats 19 i 25 de febrer, aquest 
esdeveniment, ubicat a la Fira Barcelona, 
va convocar el concurs de serigrafia, 
tampografia i impressió digital “Marc 
d’or!”, el certamen més prestigiós que 
s’organitza a Espanya en l’àmbit dels 
sectors gràfics esmentats.
El conseller de la Generalitat, Josep 
Huguet, va presidir l’entrega de 
premis, que es va portar a terme a 
GRAPHISPAG la nit del 19 de febrer. 
L’empresa DYDPLAS, de la Torreta, va 
ser la guanyadora de la categoria 
“Impressió sobre plàstics” per segona 
edició consecutiva. DYDPLAS és una 
de les empreses associades a la Unió 
Empresarial Intersectorial - Cercle 
d’Empreses (UEI-CERCLEM). Des d’aquí 
la volem felicitar per aquest guardó, 
que ha tornat a reconèixer la bona feina 
d’aquesta empresa.
Enhorabona!
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>  Xarxa ciutadana

El jovent del poble sovint és un col·lectiu dinamitza-
dor, actiu i enriquidor per a la resta d’habitants. A la 
Roca, els diferents col·lectius juvenils organitzen actes 
oberts de lleure i oci. Per exemple, el proper 13 d’abril 
l’Associació Techno Setts organitza un concert amb la 
participació de diversos discjòqueis, i n’hi ha previst 
un altre ben aviat de l’Associació Cultural de Joves de 
la Roca. A més a més, les festes majors també són una 
ocasió que no desaprofiten per gaudir de la música i 
de l’esperit festiu.

D’altra banda, també trobem joves que no s’hi impli-
quen. Una minoria prefereix no participar, quedar-se 
a casa o dedicar-se a un oci més individualista, de 
manera que perden algunes ocasions festives per 
relacionar-se amb els altres. Malauradament, deter-
minats nous hàbits com ara els xats o els videojocs, 
portats a l’extrem, poden aïllar algunes persones 
sense que se n’adonin.

> Ascensor

Joves dinàmics
i participatius

> La instantània

Martí Bonet recopila en un llibre 
700 anys d'història de Santa Agnès

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
Espai de Joves "El Roc" 93 842 12 40

Espai 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    628 18 90 00
Deixalleria    93 842 07 25

> Directori

Edita: Ajuntament de la Roca del Vallès
Realització: El Tinter, SAL  (empresa certificada iso 14001 i emas)

Impressió: El tinter, SAL (empresa certificada iso 14001 i emas)

Dipòsit legal: B-42105-2003

Feliç com un gínjol: així se sentia Mn. Martí Bonet quan va presentar el llibre “Santa 
Agnès de Malanyanes: història i art d’una parròquia” que recull d’una forma extensa 

i rigorosa la història de 700 anys de la parròquia de Santa Agnès. És fruit de la 

tossuderia de Mn. Albert Torrens i de la generositat de Mn. Martí Bonet que hi ha 

dedicat un any d’intensa feina, i va acompanyat d’un excel·lent DVD elaborat per Pere 

Espaulella. A tots ens fa més feliços poder gaudir de les vivències del poble de Santa 

Agnès i compartir la saviesa de Mn. Martí Bonet.

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 SI US PLAU A 

L'AJUNTAMENT O A L'ADREÇA ELECTRÒNICA <AJUNTAMENT@LAROCA.CAT>; INTENTAREM PUBLICAR-LA 

AL BUTLLETÍ, O COM A MÍNIM LA DIGITALITZAREM PERQUÈ FORMI PART DE L'ARXIU DE LA ROCA. 

avall

amunt

Imprès en paper ecològic Fotografies: Anna Mas
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