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> A fons

> La Roca millora els parcs infantils
Acaben d’iniciar-se els treballs per a reformar sis espais lúdics i crear
quatre nous parcs. Les necessitats de la població més jove han impulsat
aquesta iniciativa, per tal de fomentar la qualitat de vida al municipi.

més espais per al joc
La Roca del Vallès és un municipi jove on han
vingut a viure moltes parelles amb nens. Això
ha fet que es necessiti incrementar els serveis
i equipaments necessaris per als més petits.
En l’àmbit educatiu, enguany s’iniciarà la
construcció de l’escola Mogent i es començarà a redactar els projectes d’una nova escola
bressol i de la nova escola de dues línies de la
Torreta. En l’àmbit del lleure, els nens i nenes
necessiten més parcs infantils.
L’Ajuntament de la Roca del Vallès és conscient
de la importància d’aquestes instal·lacions i
porta a terme un ampli conjunt d’actuacions
amb l’objectiu de crear quatre nous espais i
de renovar i ampliar sis zones ja existents. A
més, per al final del 2007 hi ha previst l’inici
de la urbanització de dos grans parcs de
30.000 m2 cadascun, l’un al pla de les Hortes
i l’altre a can Planes, que tindran dos grans
espais per als infants.
Els parcs infantils són, cada cop més, un
espai de lleure molt utilitzat on els més
petits gaudeixen d’una estona de joc i, alhora, adquireixen destreses motrius i hàbits
socials i aprenen a relacionar-se amb els
altres nens de diferents edats, així com amb
els adults que en tenen cura. I són, també,
espais comuns de trobada i de relació entre

veïns que ajuden a fomentar la coneixença,
la relació i la bona convivència.
En el disseny de les zones de jocs infantils
es té en compte, de manera prioritària, la
seguretat en l’ús dels jocs i, també, la qualitat dels materials utilitzats en la fabricació, i els valors lúdics, pedagògics, estètics i
funcionals. Per assegurar aquests objectius,
totes les actuacions estan dirigides per una
empresa especialitzada, Hpc Ibèrica, que
també s’encarrega del manteniment dels
parcs infantils.

c/ ermita

parcs infantils a Santa Agnès

plaça matagalls

Actualment Santa Agnès gaudeix de quatre parcs
infantils, que estan ubicats al carrer Migjorn, la
plaça del Bisbat (al costat de l’església), la plaça
de l’Ermita i la plaça del Pi Gros. En les darreres
setmanes, s’ha creat un nou parc infantil al
carrer de l’Ermita (al costat de la piscina), amb
dues grans peces polivalents, dins del desenvolupament del pla parcial del Solell. Aquest nou
joc és el primer que s’instal·la amb un terra tou,
per al qual es fa servir escorça de pi, que millora
la seguretat en el cas de possibles caigudes.
A més, els propers mesos s’iniciaran, també, les
obres d’urbanització del sector del Molí, que
crearan tres zones verdes que també disposaran
d’espais amb aparells de jocs infantils.

parcs infantils a la Torreta

plaça valldoriolf

La Torreta té quatre zones de joc infantil, entre
les quals destaca, especialment, el parc de
Valldoriolf perquè és l’espai de lleure més gran
del municipi, amb més de 20.000 m2. També hi
ha jocs infantils a la plaça Valldoriolf, la devesa
de la Font del Cargol i el passatge Florida (al
costat dels habitatges públics).
Al més de febrer, començarà la reforma integral
de la plaça Valldoriolf, que preveu la renovació complerta dels jocs i l’ampliació de l’espai
destinat als infants. Els aparells de jocs actuals
d’aquesta plaça estan en bon estat i es reubicaran a la Torreta per tal de complementar les
instal·lacions del passatge Florida i de l’escola
de la Torreta.
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EDITORIAL

En el disseny de les zones de jocs infantils es té en compte la seguretat,
la qualitat dels materials utilitzats en la fabricació i els valors lúdics,
pedagògics, estètics i funcionals.

El municipi des
de la mirada dels
infants
miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

urbanitzacions i escoles

escola pilar mestres

L’objectiu de l’Ajuntament és que totes les urbanitzacions disposin d’un espai de lleure i de joc. A hores
d’ara es fa una adequació de la plaça de la Font del
Ferro de "Roca 2" per millorar-ne la seguretat amb
un tancat de fusta i fer-la més acollidora amb la
plantació de gespa. A Sant Carles, s’estudia quina
és la millor ubicació per instal·lar-hi un parc infantil, conjuntament amb l’Ajuntament de Llinars del
Vallès, atès que aquesta urbanització està repartida
entre quatre municipis. I a la Pineda s’estudien alternatives per dignificar la zona verda del carrer de la
Ruta Prehistòrica.
També és un objectiu d’aquest pla millorar els aparells de jocs infantils de les escoles, tot reutilitzant aparells jocs dels parcs que estiguin en bon estat. Així,
s’ha pogut millorar el pati de l’escola Pilar Mestres, i
més endavant es preveu millorar el pati del parvulari
de l’escola de la Torreta.

parcs infantils a la Roca Centre
A la Roca Centre, disposem de quatre zones infantils al carrer Indústria (als “pisos”), el carrer Església
(al costat del pavelló), el carrer Velázquez (barri
Reixach) i la plaça del Gresolet (Can Colet).
Per la seva centralitat, el parc del carrer Indústria
és el més utilitzat i s’havia fet petit. Actualment es
porta a terme un conjunt de millores per duplicar
l’espai de joc i renovar els aparells de jocs més
antics, l’enllumenat i el mobiliari urbà. Aquesta
actuació estava inclosa en el pressupost del 2006
i s’ha portat a terme quan ha arribat el fred perquè
és el moment de l’any en què els parcs són menys
utilitzats i, per tant, les obres hi generen menys
inconvenients.
En aquests moments, també s’està acabant la
instal·lació d’un nou parc infantil al carrer Matagalls
(Can Colet), dins del desenvolupament del pla
parcial de Can Borrell. I els propers mesos es farà
la instal·lació d’un parc infantil a la zona verda de la
UA-5 (de “les fàbriques”), concretament a la cantonada dels carrers Roquerols i Mogent, entre el riu,
la petanca i el centre comercial Caprabo.

Els infants tenen les seves pròpies opinions i idees;
mostra d’això és que hi ha diversos temes que es
repeteixen en totes les sessions. Per exemple, els
preocupen les instal·lacions de la seva escola, demanen millores als parcs infantils, i els agradaria tenir
un gran parc d’atraccions al municipi tot l’any.
Hi ha propostes que són una mica complexes, com
ara la del parc d’atraccions, tot i que no és un disbarat
pensar que el nostre municipi aculli en el futur un
gran parc de lleure. Però la majoria de les peticions
són molt concretes i raonables i responen a la seva
visió que del municipi tenen els nens i nenes i als
problemes amb què es troben cada dia.

parc dels "pisos"

dos grans parcs de 30.000 m2
Per al final del 2007 o principi del 2008, hi ha
previst iniciar la urbanització de dos grans parcs a
la Roca Centre que són els següents:
– El parc del Pla de les Hortes: parc fluvial d’uns
30.000 m2, amb un gran espai de joc infantil i un
pressupost global d’1.455.000 €.
– El parc de la Font de Can Planes: recuperació d'aquest espai i creació d'un gran parc
d’uns 30.000 m2, amb un pressupost global de
1.560.000 €. //

Cada any, diversos cursos de totes les escoles del
municipi visiten l’Ajuntament. Són unes trobades molt
amenes i refrescants en què els nens i nenes tenen
l’ocasió de fer-me preguntes i expressar les seves
inquietuds i propostes per millorar el municipi.

A l’igual de tota la comarca, a la Roca del Vallès som
en un procés de creixement amb una població majoritàriament jove, amb famílies amb fills, i cal que els
serveis del municipi s’ajustin a les noves necessitats,
especialment en àmbits tan importants com ara la
salut, l’educació i els espais de lleure.
Així, des del Centre d’Atenció Primària es treballa
per reforçar els serveis de pediatria (tot i les greus
dificultats actuals de trobar personal especialitzat), i
enguany es començarà a construir el centre mèdic de
Santa Agnès. En l’àmbit educatiu, amb la col·laboració
de la Generalitat, el 2007 s’iniciarà la construcció de
l’escola Mogent i s’encarregarà la redacció de la nova
escola de la Torreta i d’una nova escola bressol.
I en l’àmbit del lleure, els nens i nenes necessiten
més i millors parcs infantils. Som molt conscients de
la importància d’aquestes instal·lacions, i els darrers
mesos hem començat un ampli conjunt d’actuacions
amb l’objectiu de crear quatre nous espais, i de renovar i ampliar sis zones ja existents.

zona verda carrer mogent

Des de l’Ajuntament intentem mirar el municipi des
dels ulls dels nens i nenes, perquè són el futur del
nostre municipi, les persones en les quals dipositem
les nostres esperances i il·lusions. //
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> grups municipals (+ info a www.laroca.cat)

PSC-GIR
> Obres electoralistes?
Els darrers mesos, al butlletí municipal i en altres
fòrums, hi ha una crítica repetida del grup municipal de CiU que consisteix a dir que totes les
actuacions que porta a terme l’Ajuntament són
“electoralistes” i que sols es fan perquè estiguin
a punt abans de les eleccions, el 27 de maig. Tots
som conscients que al món de la política hi ha
hagut molts abusos en aquest camp, però no és
el cas de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. Si
mirem les principals obres que es fan, podem
veure que la majoria s’acabaran després de les
eleccions. Posem-ne uns quants exemples.

CiU
> Els parcs infantils
a la Roca
A La Roca Centre només hi ha un parc infantil cèntric, popularment conegut com “La Petanca”, petit, poc cuidat i darrerament
objecte de polèmica per una altra actuació electoralista.
Amb el creixement urbanístic desaforat dels darrers 12 anys en
que el municipi ha doblat la població, els promotors immobiliaris
tenien la obligació legal de cedir terrenys per a fer-hi zones verdes i en elles, lògicament parcs infantils, espais de lleure, de passeig i d’estada per a tots els ciutadans. On són aquests parcs?
A La Torreta el gran parc cedit pel polígon industrial es troba a
l’altra costat del nucli urbà, al carrer Costa Brava, actual carretera C-1415. L’anomenem parc de carretera per la perillositat
que significa accedir-hi i utilitzar-lo. Les preses electoralistes
de l’any 2003 van fer cometre molts altres errors de planifica-

ICV
> Pressupost 2007 :
Projectes i actuacions
El passat 14 de desembre, es va aprovar,
amb els vots a favor d’ICV i PSC-GiR, el pressupost municipal del 2007 per un import
de 19 milions d’euros. En el pressupost s’hi
recullen el projectes i actuacions del govern
d’esquerres del nostre municipi: redacció

ERC
> Mil euros:
Generositat ó cinisme?
Un eufemisme consisteix a utilitzar un mot o
expressió Fa uns quant mesos es va produir
una polèmica en la qual l’alcalde de la Roca i el
regidor d’Hisenda es van prendre posició contra un veí que havia manifestat la seva indignació pel fet que l’Ajuntament hagués donat una
subvenció de 3.500 euros a l’edifici Rocasol;
aquesta subvenció va ser la primera concedida

La construcció i l’adjudicació dels habitatges
públics es farà després de les eleccions. El pavelló poliesportiu no començarà a funcionar fins
al mes de setembre, de la mateixa forma que
el Centre Cultural de la Roca Centre. L’escola
Mogent i el centre mèdic de Santa Agnès tot just
començaran les obres els propers mesos. O la
reforma de la plaça de Valldoriolf, que s’iniciarà
les properes setmanes i hi ha previst que estigui
enllestida al principi de juliol.
Les obres es comencen tan aviat com és possible.
Hem de ser conscients que el procés de debat,
redacció, consecució de recursos econòmics,
aprovació i adjudicació és molt llarg i complex, i
normalment es necessiten més de quatres anys
des que el projecte es planteja fins que es fa realitat. De fet, gairebé en tots els projectes abans
esmentats, s’hi va començar a treballar en el

mandat anterior. Lògicament, ens agradaria que
es comencessin i acabessin al més aviat possible
perquè els veïns i veïnes puguin gaudir dels nous
equipaments i serveis, però sempre assegurant
que la feina es fa bé.
Amb les crítiques d’“obres electoralistes” se’ns
demana, sense embuts, que els darrers mesos
del mandat l’Ajuntament s’aturi i que no impulsi
cap projecte. Això és una gran barrabassada.
Primerament, perquè menysprea l’opinió i la
intel·ligència dels ciutadans a l’hora de valorar la
feina feta. I en segon lloc, perquè els ciutadans
elegeixen uns representants polítics durant quatre anys i tenim l’obligació de fer feina, des del
primer dia del mandat fins al darrer.
Així ho farem, per respecte a tots els ciutadans
que volen que el seu municipi continuï millorant
i perquè és el nostre compromís personal.

ció: a més de la mala ubicació, no es va preveure accessibilitat
adaptada ni rec automàtic. Resultat: la vegetació es va assecar i
l’Ajuntament va tenir que assumir el cost d’adaptar els accessos,
reparar la carretera malmesa, replantar arbres, i instal·lar-hi el
rec. Aquest cost l’haurien d’haver assumit els promotors del
polígon. Conseqüències: el parc no s’utilitza i s’han instal·lat
grups d’altres municipis que comprometen la seguretat ciutadana. Ara l’actual equip de govern vol remodelar la carretera per
solucionar un problema que ells mateixos han generat.
A La Roca Centre s’han cedit altres tres parcs de carretera: el
de Can Borrell, el de la UA5 (fàbriques) i el de la UA6 (carrer
Reixac). Cap d’ells té una estructura urbana, disseny o centralitat que els facin uns espais dignes. El de la UA5 es troba sota
línies d’alta tensió i sota el pont de la carretera. El de Can Borrell
és travessat per un torrent i limita amb la carretera. A Can
Borrell les al·legacions presentades per l’AA.VV de Can Colet ha
donat fruit permetent recuperar un espai a la part superior on
inicialment es volien fer 4 habitatges més. Tots ells han servit
de justificació a l’especulació urbanística, com a la ilegalitzada
UA6. Tampoc són gaire utilitzats.
A Santa Agnès els parcs tampoc tenen centralitat, són espais
residuals i petits que s’han condicionat com a tals. El sector de El

Solell ha deixat zones verdes ornamentals que requereixen una
gran despesa en un manteniment que no pot assumir ni el propi
Ajuntament. Cap d’ells funciona com espai de trobada i relació.
També hi ha parcs a Sant Carles, Roca 2 o Can Masseguer. Cap
d’ells té centralitat ni es troba sobre un eix cívic de relació o
vinculat a la xarxa d’equipaments dispersos i sense planificació.
Això si, quan l’Alcalde vol treure pit, de cada “pipican” en fa un
parc. Vegeu sinó l’actual pamflet propagandístic.
Les perspectives de nous espais de lleure no són bones: Al Pla
de Les Hortes el gran parc publicitat es troba en zona inundable
i sota les línies d’alta tensió. Just on els promotors no podien
edificar. Serveix per justificar la multiplicació d’interessos, de
70 habitatges a 233, en una votació on l’actual Alcalde no podia
participar. A La plaça de Can Torrents s’ha començat la casa per
la teulada, primer s’hauria d’haver tret la carretera i després ferhi la plaça. Algú deixarà jugar els seus fills perquè acabin sota un
tràiler perseguint una pilota? Ara es començarà la remodelació
de la plaça de Valldeoriolf, l’únic espai públic que funciona a La
Torreta. Una inversió de 120 M. de Ptes. que passa per sobre
d’altres prioritats.
No s’ha fet prou mal ja en els darrers 12 anys?
La Roca necessita un canvi !!!. No un recanvi.

de projectes de les futures escoles, millora
del transport públic, servei d’atenció domiciliària o el centre mèdic de Santa Agnès,
entre d’altres.
L’oposició de CiU+ERC no s’ha dignat a
presentar un pressupost alternatiu per tal
d’aportar alguna cosa positiva al debat, sinó
que han agafat el camí obert per la Brunete
mediàtica: la desqualificació i l’absurd.
CiU planteja paralitzar el municipi durant
la primera meitat de l’exercici del 2007 a
l’espera que arribin a l’alcaldia amb el seu
pressupost. L’equip de govern té la responsabilitat de governar independentment del
cicle electoral. L’equip de govern que es

formi a partir del juny del 2007 ja fixarà les
seves prioritats quan toqui, però fins llavors
no podem aturar el municipi.
Com a falsos ecologistes que som a ulls dels
republicans i de CiU, i suposem que també
falsos representants de l’esquerra, som
coresponsables en el govern municipal que
es destini un 1% del pressupost a projectes
de cooperació, de la neteja i regeneració del
riu Mogent o de l’increment de la despesa
en serveis socials.
Aquest pressupost és una bona eina per
continuar la tasca iniciada el 2003, i en les
properes eleccions la gent de la Roca ens
dirà si hem fet bona feina o no.

a un edifici particular per rehabilitar la façana.
Des d’ERC vam dir que creiem positiu que
es donin ajudes per la rehabilitació d’edificis
sempre que es faci dins el marc d’unes ajudes
objectives, en què tots els ciutadans de la Roca
tinguin igualtat d’oportunitats per accedir-hi.
També vam dir que calia prioritzar el suport a la
rehabilitació d’edificis del patrimoni municipal,
alguns dels quals cauen a terra, com va succeir
amb l’edifici del segle XV de l’antiga casa de la
vila. Nosaltres vam preguntar si l’edifici Rocasol
havia rebut alguna subvenció, i l’alcalde ens va
contestar que “L’Ajuntament no ha subvencionat en cap concepte el propietari”. Els fets
s’han encarregat de demostrar que l’alcalde
mentia. Ara, aquella polèmica s’està convertint
en un escàndol polític, ja que el PSC ha fet

públic que trasllada la seva seu social a l’edifici
Rocasol, en un pis de propietat. Recentment
es va aprovar el pressupost municipal, amb
un increment del 80%, que causa vertigen.
Aquest increment, que prové majoritàriament
de partides urbanístiques i que tindrà efectes
greus en el desenvolupament urbanístic, torna
a evidenciar les veritables inquietuds del PSC
i ICV respecte al patrimoni. Malgrat el gran
augment pressupostari, l’equip de govern ha
estat tant “generós” que destina una partida
per subvencionar la rehabilitació de les façanes, amb un total de mil euros! És a dir, que per
a tot el municipi no es destina ni una tercera
part de la subvenció que van concedir a l’edifici
Rocasol, i de la qual el PSC ha estat beneficiat
directament o indirectament.
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> Des del municipi

> Notícies
Medi Ambient
> Comença la preinscripció als >habitatges
de protecció oficial
L’Ajuntament i el Departament de Medi Ambient i
Habitatge impulsen la construcció de 219 habitatges de promoció pública a la Roca Centre (al pla de
les Hortes, Ajuntament vell i Miaols - Can Planes)
i Santa Agnès (sector del Molí). El projecte que
està en una fase més avançada és el del pla de les
Hortes que inclou la construcció de 60 habitatges,
preferentment per a joves.
Prèviament a l’inici del procés d’inscripció definitiu, es portarà a terme la preinscripció en la qual
es demanen a les persones interessades dades
detallades sobre els membres de les unitats familiars / convivencials i les edats respectives, els
nivells d’ingressos, el règim d’habitatge preferit

> Subvenció al “Projecte
d’intervenció comunitària
a la Torreta”

(venda o lloguer), minusvalideses, etc. La informació d’aquesta preinscripció és molt valuosa per
a poder planificar l’oferta d’habitatge protegit de
forma personalitzada a la demanda dels diferents
col·lectius, però cal destacar que no genera cap
dret preferent.
El termini per a la preinscripció serà del 15 de febrer
al 15 d’abril del 2007. Després de la preinscripció,
es portarà a terme el procés d’inscripció als 60
habitatges del pla de les Hortes. L’adjudicació i
l’inici de les obres està previst que es porti a terme
a finals del 2007.
La preinscripció es pot fer per Internet a www.
laroca.cat o bé a qualsevol oficina municipal.

>>
> Autoformació
escolar a la Biblioteca

Els professionals de l’Àrea Bàsica de Salut de la Roca,
l’Àrea de Serveis Personals de l’Ajuntament i un Grup
Promotor de veïns i veïnes de la Torreta actualment
desenvolupen el Projecte d’intervenció comunitària a
la Torreta. El seu objectiu és implicar la comunitat en la
detecció i proposta de solucions per als problemes que
afecten el poble i buscar el compromís dels ciutadans
per resoldre’ls.
Aquest projecte ha rebut una subvenció de 12.000
euros del Departament d’Acció Social i Ciutadania de la
Generalitat de Catalunya. Fins ara el projecte ha fet una
anàlisi tant quantitativa com qualitativa de la situació
del poble. Properament es farà una trobada per presentar el document de conclusions de l’anàlisi i passar a
la fase de formulació d’estratègies i proposta d’accions.

> Xerrada sobre la convivència
escolar de les AMPA
El passat 25 de gener es va celebrar a l’IES de la
Roca la 2a xerrada del cicle organitzat per les AMPA
de les escoles. Amb el títol “Elements per a una
bona convivència a l’escola”, els ponents Joan Girbau,
Marga Flores, Josep Ma Junqueras, Marcial Fernàndez
i Ingeborg Porcar, van tractar un tema de gran interès
social avui en dia, com són la convivència, els conflictes
i l’assetjament a l’escola. Mitjançant una taula rodona
es va analitzar la situació actual i es van explicar les
diferents perspectives de canalització dels conflictes,
així com les eines emprades a cada edat per a la seva
resolució. El debat dels ponents i del públic assistent va
ser molt viu i va ajudar a enriquir l’exposició. La propera
xerrada girarà sobre el tema de les dependències, de
tot tipus: drogues, Messenger, videojocs,etc.

L’Ajuntament i les escoles han signat un conveni
per promoure els serveis de la Biblioteca per a
l’autoformació dels escolars. Gràcies a la formalització d’aquest acord, els centres educatius
CEIP la Torreta, CEIP Pilar Mestres i CEIP Mogent
rebran una atenció personalitzada per part de la
Biblioteca, en funció de les necessitats de cada
centre, amb l’objectiu de convertir aquest equipament municipal en una eina d’autoformació
dels escolars. Així, la biblioteca s’ha compromès
a adquirir i posar a disposició en préstec de
llibres i material de suport per als docents i
escolars. A més, s’organitzaran visites adaptades
a les diferents edats dels escolars. Els més petits
seguiran gaudint de les hores del conte, i els més
grans coneixeran les eines de cerca d’informació,
i també coneixeran la manera com s’organitza el
fons documental de la Biblioteca.

> Digitalització de documents
a l’Arxiu Municipal
L’Arxiu Municipal de la Roca del Vallès (AMRV)
ha digitalitzat un cens parroquial cedit per
mossèn Albert Torrens, rector de la parròquia
de Santa Agnès, on es relaciona, de manera
molt detallada, els veïns del poble i els oficis
religiosos que practicaven. El llibre comprèn
el període que va del 1888 al 1934, i és especialment interessant la part on es relacionen
els habitants de cada casa, amb les dates del
naixement, el casament i la defunció, els noms
dels pares o els canvis de domicili.
El llibre es pot consultar en format digital

a l’AMRV, ja que l’original s’ha retornat a la
parròquia de Santa Agnès. D’altra banda, a
l’arxiu i a la web municipal també es poden
consultar cent cinquanta fotografies de la
Unió Coral Centre i Energia, digitalitzades els
passats mesos d’agost i setembre del 2005.
L’entitat és la més antiga de la Roca del Vallès i
és formada per la Societat Instructiva El Centre
de la Roca (creada el 1904) i la Societat Coral
L’Energia (que data del 1916). L’Arxiu es troba a
la Biblioteca Pública de la Roca, al carrer Lope
de Vega, número 10.
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> Des del municipi

> Notícies
> Medi Ambient
>>

> Es planten 750 arbres per a
millorar l’ecosistema del riu Mogent

> Al mes de febrer
començaran les
obres de la plaça
Mogent
>>

Les obres d’urbanització de la plaça Mogent de la
Roca centre començaran al mes de febrer. Aquesta
obra conjuntament amb la urbanització de la plaça
de can Torrents, la plaça de l’Ajuntament i la Rambla,
tenen com a objectiu transformar el centre urbà de
la Roca centre, millorant el paisatge urbà i creant
espais de relació i convivència, i un eix cívic que
uneixi el casc antic amb la plaça de l’Era. La plaça
del Mogent és l’espai d’entrada al poble, des de
Granollers i Mataró: el projecte pretén prioritzar
el trànsit de vianants per la plaça i vol potenciar la
creació d’un espai de relació i veïnatge mitjançant
la construcció una terrassa sobreelevada respecte
al nivell actual del carrer Pirineus. L’obra la realitza
l’Incasol, mitjançant conveni amb l’Ajuntament de la
Roca del Vallès i el pressupost total del projecte és
de 341.251,34 euros, i duraran uns nou mesos.

> Servei de menjador al Centre de la Gent Gran de la Roca
Des de l’1 de febrer, els usuaris del Centre de
Gent Gran de la Roca gaudeixen del servei de
menjador, que funciona de dilluns a diumenge
al preu de 4,20 euros per àpat, amb inscripció
prèvia. El Centre de Gent Gran de la Roca es
troba als baixos de Can Torrents, carrer Anselm
Clavé, 44. Aquest és un dels serveis previstos
en el projecte de millora del Centre, que es va
iniciar l’estiu passat. Altres activitats incloses
en el projecte són els tallers, com ara el de
gimnàstica o el de memòria, i pròximament
s’oferiran, també, serveis com ara la quiropòdia. Aquestes activitats s’engegaran a la
Torreta un cop s’hagi acabat la reforma de Can
Tàpies.

En el marc de l’atenció a la gent gran, el passat
any 2006 va haver-hi un notable increment de
demanda del Servei d’Atenció Domiciliària. Fins
al passat octubre, els casos atesos van augmentar
en un 194%, i les hores invertides setmanalment
van fer-ho en un 175%. Aquest servei és obert a
tothom gràcies a la fórmula del copagament, per
mitjà del qual s’avalua la situació econòmica de
l’usuari i aquest abona una part proporcional del
cost dels serveis.
El nou model d’assistència domiciliària inclou,
entre altres serveis, auxiliars de la llar per a tasques de neteja i visites mèdiques a domicili. Les
persones que necessitin aquests serveis poden
adreçar-se als Serveis Socials de l’Ajuntament.
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>>

L’Ajuntament ha promogut la realització d’una
intervenció mediambiental a la zona verda de Can
Massaguer per tal de millorar l’ecosistema de bosc
de ribera del riu Mogent. S’han plantat més de 750
arbres a la vora del riu Mogent i de la riera que s’hi
aiguabarreja. Aquests arbres han estat plantats en
el talussos del riu i sobre el camp, a una distància
d’entre 5-6 metres de la vora del talús, i repartida
uniformement. I a més s’ha creat un corredor biològic al llarg del riu integrat amb els arbres que ja existien. Concretament s’han plantat pollancres, freixes,
alzines, roures martinenc, salzes, gatells i àlbers. Els
treballs han estat executats entre novembre de 2006
i gener de 2007 per l’empresa DRIM i finançats amb
la collaboració d’Aigües Ter - Llobregat (ATLL).

> Nous vestidors al camp
de futbol de la Torreta
A finals del mes de febrer, hi ha previst fer la recepció
definitiva de les obres que s’han dut a terme en el camp
de futbol municipal de la Torreta.
Gràcies a les reformes efectuades, aquest equipament
esportiu disposarà de sis vestidors: quatre, destinats als
usuaris del camp de futbol; dos de polivalents, per als
usuaris del gimnàs i del futbol. I, a més a més, n’hi haurà
tres per a tècnics esportius. I altres espais destinats a
bar, serveis, magatzems, infermeria i bugaderia.
Les obres han tingut un clar objectiu de permetre augmentar l’oferta esportiva dels ciutadans. Especialment,
les millores més destacades d’aquest equipament són
la instal·lació de calefacció de gas, la construcció d’un
bar amb terrassa, la dotació d’una graderia per al públic
assistent als partits i als entrenaments setmanals del CF
La Torreta, i la construcció d’un gimnàs.

> Des del municipi / Notícies

> L’Ajuntament es reuneix amb els afectats per les expropiacions del TAV
El passat 16 de gener, l’alcalde Miquel Estapé, i
el regidor delegat de Santa Agnès, Jordi Font,
van convocar a tots els propietaris afectats
per les expropiacions i ocupacions temporals de les obres del TAV, per tal d’explicar la
situació actual del projecte, les gestions que
s’estan portant a terme i oferir els serveis del
Consistori per donar-los suport davant l’ADIF.
Per ajudar a aquesta tasca, l’Ajuntament ha
contractat un assessor extern especialitzat en
temes d’expropiacions de grans infraestructures. Després d’aquesta reunió l’enginyer municipal està realitzant totes les reunions individuals que es sol·liciten per facilitar la infor-

> Comencen les reformes de la
plaça Valldoriolf de la Torreta

L’Ajuntament ha adjudicat l’execució de les obres a
l’empresa DRIM, que les començarà aquest mes i que
podrien finalitzar en un termini de cinc mesos, amb un
pressupost total de 597.725 euros. La reforma millorarà
l’accessibilitat i potenciarà la plaça com a espai infantil
i de relació social amb l’objectiu d’adequar aquest
espai cèntric de la població a les noves necessitats.
La proposta de reforma resol els problemes actuals
d’accessibilitat de la plaça, que té nombroses escales
i uns desnivells importants, i persegueix la millora del
conjunt de l’espai. Per a això, es crearan dos nivells
d’ús, que estaran connectats per rampes accessibles en
lloc d’escales. A la part alta, s’hi construirà una “àgora”
circular, amb grades, que es destinarà a la trobada dels
ciutadans i a acollir esdeveniments festius. A la part
baixa, s’hi crearan zones de trobada, amb aparells jocs
infantils i juvenils, on es conservarà part de la vegetació existent i se n’afegirà de nova.

> Ajudes al transport públic
per a la gent gran de la Roca
>>

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha engegat un pla
d’ajudes al transport per a la gent gran. Aquest servei
municipal és universal, i els usuaris en gaudeixen en la
modalitat de copagament en funció de la renda. El servei
permet un màxim de dos-cents viatges en dues opcions:
a) Per a la línia urbana de la Roca, és a dir, vàlid per als
trajectes dins el municipi i fins a Granollers.
b) Per a les línies de transport urbà de Granollers.
Els bitllets seran gratuïts o de copagament en funció de la
renda. Per beneficiar-se d’aquestes ajudes cal estar empadronat a la Roca, tenir més de seixanta-cinc anys o ser
pensionista i estar afectat d’una disminució igual o superior al 33% acreditada amb el certificat corresponent.
Per sol·licitar els títols de transport, cal adreçar-se a les
oficines d’Atenció al Ciutadà de la Roca, la Torreta i Santa
Agnès de Malanyanes a partir de l’1 de març.

>>

>>

mació i el suport de l’Ajuntament en aquest
complex procés.
I el passat 31 de gener, l’Alcalde es va reunir
amb el responsable d’expropiacions d’ADIF per
traslladar les preocupacions i peticions dels
veïns directament afectats per les obres i dels
veïns, que per la seva proximitat, consideren
que la seva propietat pot patir una pèrdua de
valor. En aquesta reunió es va acordar de realitzar noves reunions amb els veïns afectats,
on hi assistiria el responsable d’expropiacions
d’ADIF i representants de l’Ajuntament.
La informació disponible es pot consultar a
l’Ajuntament i a la web www.laroca.cat.

>>

El començament del 2007 ha estat molt actiu per
l’Ajuntament en relació al projecte del tren d’alta
velocitat (TAV). El passat 2 de gener l’Ajuntament
va trametre a ADIF (organisme encarregat de
les obres del TAV) un nou escrit d’al·legacions,
en relació al projecte aprovat definitivament
pel Ministeri de Foment i actualment en procés
d’adjudicació, que no inclou algunes de les demandes formulades pel Consistori. Concretament es
demana que es tinguin en compte les peticions
municipals sobre l’acopi de les terres sobrants,
els passos de fauna, les finques afectades per
expropiacions i la proposta de coberta del tren al
seu pas per can Colet.

> Creació d’una Unitat Didàctica
a l’Arxiu de la Memòria
L’Arxiu de la Memòria Popular ha promogut la creació d’una unitat didàctica adreçada als estudiants de
primària i secundària, per tal de convertir l’arxiu en
una institució cultural dinàmica, més enllà de la funció
de dipòsit d’informació. Els objectius del projecte són
crear un cos de coneixement historiogràfic a partir de
la memòria popular plasmada en testimoni de la gent
comú, promoure la valoració institucional de la memòria
popular escrita, i, finalment, incentivar l’interès per la
preservació de la documentació privada i la seva importància per a la construcció de la memòria col·lectiva.
D’altra banda, una part del Fons Documental sobre la
Guerra Civil a Catalunya, ubicat a l’Arxiu de la Memòria
Popular, ha estat digitalitzat. La totalitat del fons consta
de 79 obres, 58 de les quals s’han processat informàticament, i ben aviat es podran consultar a través de la
pàgina web www.laroca.cat.
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> Tres en u

> Oci i cultura per totes les edats
La programació cultural arrenca el nou any amb molta energia. A Santa
Agnès, La Torreta i La Roca Centre estan previstes activitats d’àmbits diversos,
des dels espectacles de circ fins a les arts plàstiques, per tal de potenciar les
manifestacions artístiques i l’oci per a petits i grans.

Santa Agnès de Malanyanes

Santa Agnès de Malanyanes

Santa Agnès aposta pels menuts

Una activitat cada mes

Davant l’èxit i l’acceptació que el passat Nadal
van tenir les activitats infantils programades al
centre cívic de Santa Agnès, com ara el taller
de fanalets i l’espectacle d’animació infantil,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès ha decidit
potenciar el nombre d’activitats infantils per tal
de fomentar les activitats de caire cultural entre
el públic més petit. Per aquest motiu, durant
aquest primer trimestre s’han programat tres
activitats infantils, una cada mes, per respondre
a aquesta necessitat i interès detectats en aquest
nucli de població. Les activitats que es portaran
a terme són un espectacle d’animació infantil, un
taller de contes (contes cantats i dibuixats) i un
espectacle de circ.

El centre cívic de Santa Agnès de Malanyanes,
amb l’objectiu de fomentar la participació del
públic infantil al llarg del trimestre, ha incorporat una activitat cada mes. Els eixos lúdics són
sobretot el circ, en el seu vessant participatiu
com a taller i en el vessant d’espectacle, i els contacontes per fomentar la imaginació i l’expressió
dels infants. .
El proper dissabte 24 de febrer, a les 17.30 h, es
farà un taller de contes interpretats pels Ai, Carai,
amb el títol de “Contes cantats i dibuixats”.
I per a la fi del trimestre, la companyia Circ Hula
vindrà a visitar-nos per oferir a tothom el seu
espectacle de circ Viceverso. L’acte tindrà lloc el
dissabte 10 de març a les 17.30 h.

La Torreta

La Torreta

Art i cultura a la Torreta

Pintures de Ridha Ben-Arab

El programa MARC, Mostra d’Art de la RoCa, neix al
principi del 2006, quan, des de la Regidoria de Cultura,
es percep el gran potencial artístic existent al municipi.
Al poble de la Roca del Vallès, hi trobem molts artistes
que treballen en diverses disciplines, com ara Josep
Uclés, Toni Cumella, Joan Fontcuberta, Kiku Mena, Rida
Ben-Arab i altres artistes més joves.
Aquest mes, la Torreta acull la primera exposició del
programa MARC d’enguany al centre cívic. Durant
aquest mes, també es farà un taller de circ, un espectacle de pallassos i titelles i un xou de música country per
a tota la família. Enfocat al públic adult, el centre representarà una obra de teatre humorístic. I, finalment, la
Torreta celebrarà pròximament també la festa del mes
per excel·lència: el Carnestoltes el pròxim 17 de febrer.
(Més informació, a l’Agenda.)

La primera exposició d’art del Programa MARC 2007 és
la del pintor Ridha Ben-Arab, ubicada a la Sala Tallers, del
Centre Cultural de la Torreta.
Ridha Ben-Arab, pintor, ceramista i gravador, va néixer
a la ciutat tunisiana d’Sfax el 1948. Va estudiar a l’Escola
Superior de Belles Arts de Tunísia, on va obtenir el Primer
Premi Presidencial de final de carrera i una beca de dos
anys per ampliar la seva formació de ceramista, la qual
es va ampliar fins a quatre anys a l’Escola Massana de
Barcelona.
L’any 2000, la Generalitat de Catalunya li va atorgar el
diploma de Mestre Artesà. L’artista té obres seves als museus de Ceràmica de Barcelona i Pontevedra i en diverses
col·leccions particulars del Japó, Itàlia, els EUA i França.
Aquesta exposició, que porta el títol de “Pintures”, es pot
visitar de dilluns a divendres de 17.00 a 20.00 hores, fins
al dia 23 de febrer.

La Roca Centre

Els Tres Tombs a la Roca Centre
La Festa de Sant Antoni té una tradició d’uns
quaranta anys, en honor al sant i a tots els que
han viscut tenint com a principal eina de treball i
de transport els animals de tir.
La festa consisteix en la trobada d’una colla de
carros i cavalls vinguts de tota la comarca i la realització d’un recorregut pels carrers del poble entre
les places de l’Església i de Sant Jordi. Al llarg del
recorregut es fan diferents parades per al refrigeri
que, des de fa molts anys, ofereixen unes quantes
famílies de la Roca. Finalment, a la plaça Sant Jordi
es lliura un obsequi als participants. Enguany, els
Amics dels Arriers (que organitzen la festa) han
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carregat un carro d’escala amb mongeteres del
ganxet ja batudes, com a reconeixement a un
producte tant estimat al nostre poble i a tots els
qui es dediquen a cultivar-lo. El nombre estimat
de participants serà d’entre quinze i vint carros de
tota mena i uns quaranta cavalls de muntura.
La cercavila passarà pels carrers Major, Anselm
Clavé, av. Catalunya, Montseny, rbla. Mestre Jaume
Torrents, Espronceda, Prat de la Riba, Indústria,
rbla. Mestre Jaume Torrents, Enric Granados,
Gavarre, Frederic Mompou, rbla. Mestre Jaume
Torrents, fins a tornar a la plaça Sant Jordi, on es
farà l’entrega d’obsequis. Enguany, la festa es farà
el diumenge 18 de febrer a partir de dos quarts de
deu del matí.

> Entrevista

> La parròquia de Santa Agnès
L’església de Santa Agnès celebra el setè centenari del seu acabament, i per celebrar-ho,
la parròquia ha organitzat actes al llarg de tot l’any. Des de dinars i festes populars,
obres de teatre i visites d’autoritats religioses, fins a un llibre de referència sobre la
patrona. La parròquia no ha parat! A punt de la clausura de l’aniversari, hem parlat amb
Mn. Albert Torrens i Daniel Sacristán, president de la parròquia.

> Quins són els orígens i la història de l’església?
A.T. Abans de l’any 900 ja hi havia la parròquia, però
no s’ubicava a l’edifici on és ara. Probablement, al
principi era on ara hi ha l’ermita, i segurament
després es va fer l’església a l’hort del rector. Quan
aquesta va anar caient, van començar a construir
l’església de Santa Agnès, de la qual avui celebrem
els set-cents anys. I de l’edifici de la parròquia se’n
tenen notícies del 930, i alguns diuen que l’ermita
era de l’any 700. Per tant, l’església és el tercer edifici que hi ha hagut a la parròquia d’aquest poble.

han fet un mural molt maco, i s’han fet uns petits
quadres de 30 _ 30 cm, que els hem donat a cada
nen, al mossèn i a l’Ajuntament. A més a més,
l’església ha quedat preciosa perquè s’ha fet picar
tot l’arrebossat que hi havia a les parets, i ha quedat restaurada.
A.T.: S’han posat bancs nous, il·luminació nova, i
els retaules de Santa Agnès i de Sant Bartomeu
han estat restaurats...

> Quines anècdotes explicarien les pedres a través del temps?
D.S: Es va incendiar durant la guerra civil, i es va
salvar miraculosament. Els feligresos del municipi
van apagar ells mateixos l’incendi tan bon punt la
gent que l’havia incendiada van marxar.
> Hi ha hagut visites rellevants a l’església?
D.S: Es pot dir que cada mes ha vingut un bisbe
diferent: el bisbe de Girona, el de Sant Feliu, el bisbe
emèrit de la Seu d’Urgell, l’abat de Montserrat, el
de Solsona, l’arquebisbe de Barcelona i el seu bisbe
auxiliar, i ara farà la cloenda el bisbe de Terrassa.
Podríem dir que és el poble de Catalunya que més
bisbes ha rebut en un any, igual que podem presumir que és l’església amb el carilló més important
de tot Catalunya, amb divuit campanes.
A.T.: I s’han posat aquest any, en commemoració
dels set-cents anys de l’església.
> Quins actes s’han organitzat per celebrar
l’aniversari al llarg de l’any?
D.S.: S’ha fet el concert i ball per part de l’orquestra
Meravella a l’horta del rector, un concert de la
Filharmonia i dues obres de teatre, s’ha portat el
primer retaule de l’església d’estil flamenc que
es guarda al museu diocesà de Barcelona, i s’ha
fet una xerrada sobre ell a càrrec de l’il·lustríssim
canonge i arxiver de l’arxidiòcesi de Barcelona
monsenyor Josep Maria Martí Bonet. I els nanos

> Què es va fer el dia de Santa Agnès?
D.S.: El diumenge a la cloenda, es va inaugurar
un monument recordatori. Consta d’una pedra
de formigó amb tres planxes: la primera, de ferro
tractat perquè sembli rovellat, i hi posa la data
del 1306 amb números antics; darrere, en ve una
d’acer inoxidable on hi diu: “En commemoració
als set-cents anys de l’església”. I posteriorment
ve una tercera que és més alta i on hi posa 2006.
Aquest dia, a més de la missa, celebrada per
l’excel·lentíssim i reverendíssim monsenyor Josep
Àngel Saiz Meneses, bisbe de Terrasssa i de la
inauguració del monument, es va fer un dinar de
germanor.
> Ara mateix s’ha digitalitzat un cens. De què
tracta i quin valor històric té?
A.T.: Hi ha tots els noms de cada família del
poble des de l’any 1888 al 1934. L’arquebisbat de
Barcelona té moltes fotografies de masies antigues que aviat també seran a l’Ajuntament. En
altres documents de la parròquia, hi ha anotats
fins i tot els noms dels qui anaven a missa, els que
combregaven i els que no.
D.S.: I podem saber el temps què feia del 1930
al 1934, perquè el rector que hi havia aquí era el
meteoròleg de la comarca.

Martí Bonet, que és un gran historiador. Constarà
d’unes quatre-centes pàgines, amb fotografies i
molta documentació, per explicar la història de
santa Agnès. Però també ha inclòs la història de
l’església i coses curioses del poble, la relació amb
els pobles veïns... I, a partir d’ara, qui vulgui estudiar alguna cosa sobre santa Agnès haurà de consultar aquest llibre, perquè serà el més actualitzat
i el més complet.
A.T.: El llibre també ens dirà per què l’església està
dedicada a santa Agnès, perquè en tot Barcelona
fins al 1940 no hi ha una altra parròquia dedicada a
aquesta màrtir. A més, l’assumpte de santa Agnès
és molt curiós, perquè la gent va a Roma a veure
catacumbes, i no saben ni que existeix la catacumba de santa Agnès.
D.S.: I el DVD conté tots els actes que s’han fet
durant l’any: l’obsequi a cada bisbe i la celebració
de cada missa amb ells, el dia del Corpus, el viacrucis, el pessebre, els Reis...
A.T.: Més l’explicació de l’evolució d’aquesta església des del punt de vista històric. En el llibre hi
haurà també el DVD, i per això hem posposat
l’entrega del llibre, per poder incloure-hi també la
cloenda del diumenge 21 de gener.
D.S.: I també s’han fet unes rajoles de ceràmica
amb la foto de l’església impreses, i unes altres
amb les fotos de Santa Agnès, que es van regalar
al dinar dels avis del mes de desembre.
> Com definirien el caràcter de la parròquia?
D.S.: Optimista, molt optimista. //

> També s’ha fet un llibre i un DVD...
D.S.: El llibre el fa el canonge arxiver de la catedral de
Barcelona, que és l’il·lustríssim senyor Josep Maria
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> Amplificador

> Com serà la nova escola Mogent
Després d’un complex procés de tramitació, al mes de febrer s’iniciaran
les obres d’urbanització del pla parcial de les Hortes, en les quals
es prioritzaran els treballs d’adequació de la parcel·la per a la
construcció de l’escola Mogent.

programa funcional

descripció general

Capacitat: 450 alumnes

La nova escola es construirà sobre la base del nou
Programa funcional del Departament d’Educació,
que defineix aules més grans, amb aules exteriors per als més petits, amb una biblioteca, un
pavelló i un despatx de l’AMPA amb accessos
independents. El sistema constructiu triat és
l’industrialitzat, que és més ràpid, i el projecte
està plantejat perquè es pugui utilitzar en una
primera fase l’escola infantil, mentre es finalitza
l’obra de l’escola de primària.
L’Ajuntament ha avançat el finançament de la
redacció del projecte, i l’execució anirà a càrrec
de la Generalitat de Catalunya.

Educació infantil:
6 aules infantils de 55 m2, amb lavabos i aules exteriors.
1 aula de psicomotricitat de 60 m2
1 aula per a grups petits de 22,5 m2
Educació primària: 12 aules de 50 m2
4 aules per a grups petits de 22,5 m2
1 aula de música-audiovisuals de 50 m2
1 aula d’informàtica de 50 m2
1 aula de plàstica de 50 m2
Biblioteca de 60 m2 amb accés extern
Altres serveis:
Despatx de l’AMPA amb accés independent
Pavelló polivalent: 400 m2 de sala + 30 m2 d’escenari
Menjador de 150 m2
Cuina totalment equipada de 60 m2
Porxos que connecten els diferents edificis de 180 m2

pavelló poliesportiu
L’Ajuntament de la Roca del Vallès i el Departament
d’Educació han arribat a l’acord d’ampliar el gimnàs que es construeix habitualment a les escoles,
d’uns 200 m2, i transformar-lo en un pavelló poliesportiu de petit format, de 400 m2.
Aquest acord respon a la voluntat de la Generalitat
de Catalunya i de l’Ajuntament d’optimitzar la
utilització dels equipaments públics. Així, durant
l’horari lectiu el pavelló serà d’utilització exclusiva
per part del centre escolar. I fora d’aquest horari
s’hi podran fer activitats extraescolars, municipals i de les entitats esportives del municipi. Per
aconseguir aquest objectiu, el pavelló tindrà un
accés, uns vestidors i uns serveis independents
de l’escola.
La construcció del pavelló anirà a càrrec de
l’Ajuntament, i el Departament d’Educació
finançarà la part que corresponia al pressupost
del gimnàs.

nous projectes educatius:
escola de la Torreta
i l’escola bressol

La Roca del Vallès és un municipi en creixement
amb una població eminentment jove. Per aquest
motiu, el 2007 l’Ajuntament s’encarregarà de la
redacció del projecte de dos nous centres educatius: l’escola de la Torreta i una escola bressol.
La nova escola d’infantil i primària de la Torreta tindrà dues línies i estarà tota ubicada en un
sol edifici i un sol espai, a la parcel·la del carrer
Josep Torelló. El nou equipament permetrà duplicar el nombre de places escolars i resoldre les
mancances històriques de les instal·lacions actuals amb relació a la separació dels edificis, el
menjador, la biblioteca i la manca de gimnàs.
El nou equipament es plantejarà com un equipament de barri en el qual hi haurà una biblioteca
amb accés independent, que podrà funcionar
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com a biblioteca de barri fora de l’horari escolar. I,
tal com es farà a l’escola Mogent, també s’ampliarà
el gimnàs per construir-hi un pavelló poliesportiu
de petit format que ha de servir per completar
l’oferta d’equipaments esportius al barri.
El pressupost del 2007 inclou també la redacció
d’una nova escola bressol que ha de complementar l’oferta de vuitanta-dues places de l’escola
bressol Les Orenetes. Actualment, la Roca compleix el mapa escolar de llars d’infants 2004-2008
aprovat per la Generalitat de Catalunya, però
l’Ajuntament ha considerat una prioritat incrementar l’oferta de places d’escola bressol. Amb
aquesta nova escola, la Roca es convertirà en un
dels municipis de la comarca amb una oferta més
alta de places públiques per als infants.

> Xarxa ciutadana

> L'empenta

> El BM La Roca triomfa als campionats estatals,
amb un èxit de participació

El passat mes de gener, es van celebrar els campionats d’Espanya de seleccions autonòmiques
d’handbol.
Sis dels nostres jugadors, participants en la selecció catalana, van quedar campions d’Espanya,
en la categoria infantil masculina. Però no va
ser l’única: la categoria juvenil masculina catalana també va quedar campiona estatal, amb
un representant del BM La Roca. I, finalment, la
selecció catalana cadet masculí també va obtenir una no negligible posició de subcampiona,
amb tres integrants del nostre club. En total,
el BM La Roca va acumular dotze medalles en
primera posició i tres en segona.
En aquesta competició, el club BM La Roca ha
estat el que ha aportat més jugadors i jugadores
a les seleccions catalanes, concretament en les
categories d’infantil, cadet i juvenil tant masculines com femenines, amb un total de disset
jugadors i jugadores. Aquesta participació del
club a escala estatal és un reconeixement a la
tasca que es fa, concretament, en l’esport base.
A més a més, quatre dels tècnics del BM La Roca
han estat entrenadors i segons entrenadors en
les categories infantil masculina i femenina de
les seleccions catalanes.

D’altra banda, l’èxit del club no es reflecteix només en els campionats estatals, sinó que demostra
una feina ben feta al llarg de tota la temporada. El símptoma més evident és l’alt nivell de participació: la temporada passada es van omplir totes les categories masculines i femenines. D’aquesta
manera, el BM La Roca s’ha convertit en el club d’un municipi de menys de nou mil habitants que
assoleix completar totes les categories amb 220 jugadors d’entre tres i divuit anys. I tot això, amb
l’afegit de tenir un equip masculí a 1a nacional i un de femení a 1a catalana sènior.

> Agenda

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

del 26 de gener al 23 de febrer
La Torreta
Centre Cultural (sala taller)
Exposició “Pintures”, de Ridha Ben Arab
Horari de visita: de dilluns a divendres

del 15 al 28 de febrer
La Roca Centre
Biblioteca
Exposició “Abracadabra Pota de
Cabra!”.

18 de febrer
La Roca Centre
Pl. Sant Jordi
9.30 h
Festa dels Tres Tombs

2 de febrer
La Torreta
Centre Cultural. Sala Auditori
21.30 h
Teatre humorístic. Monòleg Sortides
d’emergència, amb Enric Company

15 de febrer
La Roca Centre
Biblioteca
20.30 h
Tertúlia literària sobre La niña del faro, de
Jeanette Winterson A càrrec de Dolors Vinyes

21 de febrer
La Roca Centre
Biblioteca
18.00 h
Hora del conte:
“Contes de Carnestoltes”
A càrrec d’Ada Cusidó

de l’1 de febrer al 29 de març
La Roca Centre
Espai Jove El Roc
De 20.00 a 22.00 h
Taller de Djambé. Cada dijous

8 de febrer
La Roca Centre
Biblioteca
18.00 h
Hora del conte. “Les butxaques del mar”
A càrrec d’Ada Cusidó

16 de febrer
La Torreta
Centre Cultural. Sala Auditori
18.00 h
Espectacle familiar amb música country
Amb Jim i Sue

A partir del febrer (per concretar)
La Torreta
Espai Jove K-1
20.00 h
Taller de xaranga de carrer.

15 de febrer
La Roca Centre
Biblioteca
Taller de maquillatge i disfresses.
A càrrec de Jonay Fuentes i Laura Calero

17 de febrer
La Torreta
Centre Cultural
17.30 h
Festa de Carnaval.

febrer
La Torreta
Espai Jove K-1
18.00 h
Espai Cinema Jove. Cada dimarts
Informació i inscripcions, a l’Espai Jove K-1
febrer
La Roca Centre
Espai Jove El Roc
18.00 h
Espai Cinema Jove. Cada dimecres
Informació i inscripcions, a l’Espai Jove El Roc

24 de febrer
Santa Agnès de Malanyanes
Centre cívic
17.30 h
Contes cantats i dibuixats
Amb Ai, Carai
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> Xarxa ciutadana

> Ascensor

> La instantània
El guanyador del concurs
“Regala’t 1.000 euros!”

El voluntariat
contra l’individualisme
El Servei de Benestar Social porta a terme un projecte
de foment del voluntariat entre els ciutadans del municipi. En el marc d’aquest projecte, es va acollir una iniciativa de l’IES La Roca, que organitza un intercanvi amb
un centre de secundària de Polònia que té com a centre
d’interès el voluntariat. La tasca dels participants consisteix a acompanyar gent gran, facilitar-los petites tasques de la vida quotidiana, com llegir, acompanyar-los
a anar comprar, etc.; i, sobretot, fer companyia a gent
gran que viu sola i sense xarxa de relacions familiars.

Aquest és el guanyador del concurs “Regala’t 1.000 euros en un dia!”, gaudint del seu
premi amb el Grum Aureli. En Joan Rosell va haver de gastar-se aquest import en un dia
en un mínim de deu establiments dels comerciants de la Roca.

amunt

PER ALS PROPERS NÚMEROS, US ANIMEM A ENVIAR-NOS IMATGES CURIOSES O REPRESENTATIVES DE LA
REALITAT DEL MUNICIPI I DE QUALSEVOL ACTIVITAT QUE S'HI DUGUI A TERME: ENVIEU-LA 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.

> Directori

avall
Malauradament, aquest tipus d’iniciatives no són
majoritàries en la societat individualista on vivim.
El voluntariat és una activitat encara poc estesa i el
sector de la gent gran és un dels segments que més
agraeix aquestes tasques. Encara falta molta feina
a fer per potenciar l’altruisme i deixar de banda un
egoisme que afecta, sobretot, als més febles d’aquest
món competitiu i despersonalitzat.

Ajuntament de la Roca
Oficina de la Torreta
Oficina de Santa Agnès
Policia Local
Policia Local - nou telèfon
Serveis Socials
Centre d’Atenció Primària la Roca
Dispensari Municipal la Torreta
Consultori Santa Agnès
Biblioteca Pública
Casal d’avis de Roca-Centre
Casal d’avis de la Torreta
Centre Cívic Can Tàpies
Centre Cívic de Santa Agnès
Casal de Joves "El Roc"

93 842 20 16
93 860 41 50
93 842 48 04
93 842 20 75
600 44 55 77
93 842 44 32
93 842 44 32
93 860 32 00
93 842 46 63
93 842 44 61
93 842 24 40
93 879 34 41
93 860 41 50
93 842 25 74
93 842 12 40
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Casal de joves de la Torreta
CEIP Pilar Mestres
CEIP Mogent
CEIP la Torreta
IES la Roca
Escola Bressol
Jutjat de Pau
Farmàcia de la Roca
Farmàcia de la Torreta
Piscines Municipals
Piscina Municipal de Santa Agnès
Arxiu de la Memòria Popular
Taxis
Deixalleria

93 870 44 87
93 842 27 52
93 842 03 75
93 870 53 21
93 870 41 92
93 842 24 14
93 842 40 65
93 842 25 71
93 842 28 50
93 870 72 62
93 842 44 69
93 842 03 67
93 842 24 55
628 18 90 00
93 842 07 25
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