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>  A fons

> La xarxa associativa de la Roca

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

Les entitats i les associacions parlen del tarannà social i actiu d’un poble, 
prenent el pols als seus habitants. A La Roca del Vallès, amb una extensa 
varietat d’associacions i entitats, podem afirmar que tothom pot trobar el 
seu lloc per participar i gaudir en qualsevol àmbit.

L’Ajuntament amb les entitats

El consistori de la Roca, per tal de donar resposta a 
l’esperit de servei públic de compromís amb la ciuta-
dania que té l’associacionisme, dóna suport a la xarxa 
associativa de diferents maneres.
Per una banda, signa convenis i atorga subvencions 
anualment, o bé els dóna suport a partir de posar a 
la seva disposició determinades infraestructures. Els 
convenis i les subvencions anuals permeten donar 
suport econòmic a les activitats que desenvolupen 
les entitats. Les infraestructures i altres serveis faci-
liten la realització de les activitats, així com la cessió 
d’espais per portar-les a terme en equipaments i 
espais públics.
A més l’Ajuntament planifica i construeix els nous 
equipaments esportius i culturals per a donar resposta 
a les necessitats d’activitats. I, finalment, el personal 
tècnic de l’Ajuntament de l’àrea corresponent els ofe-
reix assessorament.

La Roca del Vallès, configurada per Santa Agnès 
de Malanyanes, la Torreta i la Roca Centre, 
gaudeix d’una bona salut a nivell de teixit 
associatiu. Les associacions i entitats confor-
men un variat mosaic de diversos àmbits, que 
permeten cobrir tots els interessos socials dels 
ciutadans: culturals, esportius, juvenils, econò-
mics, educatius, veïnals i religiosos. Més de 
cinquanta associacions, amb un nombre variat 
de socis, que arriba en alguns casos als 250 
col·laboradors, com passa amb els Amics del 
Pessebre de la Torreta.
El teixit associatiu enriqueix el poble a través 
de les seves activitats, que es fan tot l’any o 
puntualment i abasten tota mena de temàti-
ques. Moltes entitats dinamitzen les festes 
majors i les de barri, fan actes musicals amb 
concerts de tota mena (des de cant coral fins a 
música per als joves) i campionats de múltiples 
esports, i mantenen vives les tradicions, com 
ara les caramelles o el pessebre vivent. 
També tenen una vocació didàctica, i per això 
organitzen xerrades i activitats extraescolars, 
fan programes de ràdio o organitzen premis i 
concursos per al poble.
A més a més, cal no oblidar que el treball diari 
de les entitats permet una varietat d’activitats 
diversificades perquè tothom, d’una manera 
o altra, pugui participar a la Roca gaudint al 
mateix temps.

El teixit associatiu de la Roca CULTURALS
Associació de Puntaires de Costa Brava, 8
La Torreta  
Fundació Privada Centre Indústria, 4, bxs. dreta
i Energia (coral)
Colla Gegantera Apartat de correus, 65 
Grup Céllecs Catalunya, 270 
Associació Cultural http://usuarios.lycos.es
Joves la Roca weblaroca/HCLR.htm
Associació d’Amics de l’Arxiu Reixac, 63
de la Memòria Popular  
Teatre Roquerol  93 842 04 66
Asociación Rociera Nuestra Duran i Bas, 8
Señora del Rocío  
Amics dels Arriers Anselm Clavé, 37 
Agrupació Pessebrista
de Santa Agnès Jaume Cuyàs, 17-19 
Amics del Pessebre www.pessebrevivent.org
de la Torreta  
Amics del Pessebre de la Major, 6
Roca Centre  

ESPORTIVES 
Penya Blanc-i-blava La Roca 938 424 501
Equip femení de la Penya www.femenipbblaroca.tk
Blanc-blava de la Roca
CF La Roca 609 679 910 
Club Twirling La Torreta 679 096 896
Club Petanca La Roca 670 226 060 
Club Petanca La Torreta 938 701 063
BM La Roca www.bmlaroca.org 
Club Petanca Espronceda 938 422 063 
La Roca en Bike www.larocaenbike.com 
CF La Torreta 600 566 036
Elskekorrenmolt www.elskekorrenmolt.org
Club d’Agility la Roca 669 822 613  
CF Santa Agnès 615 151 025
Veterans del Futbol La Roca 938 42 22 38

JUVENILS 
Esplai La Xiruca www.laxiruca.org

Associació de www.666laroca.org
Diables 666 La Roca  
Techno Sets Group Juvenil  info@techno-sets.org 
Associació de Joves de makarme@apenmail.com 
Santa Agnès  

PROMOCIÓ ECONÒMICA 
Associació de Comerciants makarme@apenmail.com 
de la Roca  

EDUCATIVES 
AMPA IES La Roca 93 842 24 14 
AMPA CEIP La Torreta 618 62 43 01 
AMPA CEIP Pilar Mestres 93 842 07 37 
AMPA Escola bressol mtorroella@logomat.es 
AMPA CEIP Mogent ampa_mogent@yahoo.com 

ASSOCIACIONS DE VEÏNS 
Junta de Propietaris lvapadre@teleline.es
Sant Carles 
AAVV Barri Pont Reixac Josep M. de Sagarra, 5 
AAVV Can Colet www.paternaserveis.net/cancolet
AAVV Santa Agnès aavvstaagnes@lamalla.net 
AAVV La Torreta avlatorreta@hotmail com 
AAVV La Rambla Sud i 93 842 03 46 
Rodalies 
AAVV Rocatomba avrocatomba@lamalla. net 
AAVV La Roca 2 93 842 28 08 
AAVV La Pineda 93 842 24 94 
AAVV Bosc - Lope de Vega 93 842 29 75 
AAVV Casc Antic 93 842 03 69 
AAVV Carrer Major 93 842 05 08
AAVV Can Gurri avcangurri@telefonica.net 

PARRÒQUIES 
Parròquia Santa Maria Jaire1@terra es
del Jaire (la Torreta) 
Parròquia de Sant Sadurní
de la Roca 93 842 25 25
Parròquia de Santa Agnès 93 842 21 13
Càrites www.caritas.es

Associació de
Comerciants

3.000 € Entitats culturals
12.247 €

Entitats juvenils
6.098 €

Escoles i AMPAs
6.098 €

Entitats Protecció
Forestal
4.989 €

Solidaritat amb 3er
món

61.891 €

Entitats
Socials
1.607 €

Entitats
esportives
41.696 €

Equipaments públics 

De les diferents maneres en què l’Ajuntament benefi-
cia les entitats per la seva tasca social, la més rellevant 
pel volum econòmic i de servei que implica, és la 
cessió o préstec d’espais i equipaments. El consistori 
ofereix els espais amb els objectius que les entitats 
tinguin un lloc per desenvolupar la seva activitat, i 
que disposin de locals per portar la seva pròpia orga-
nització i gestió.
En els darrers anys, s’ha desenvolupat una política de 
creació d’equipaments, que ha anat marcada sobretot 
pel desenvolupament i l’impuls de nous espais.
Aquí i ara, les diferents entitats de la Roca, la Torreta 
i Santa Agnès disposen d’una gran varietat d’espais 
en nombre i en característiques. Properament, tots 
aquests equipaments municipals disposaran de con-
nexió de banda ampla sense fils (wi-fi) per a ús de les 
entitats. A continuació, detallem una llista dels equi-
paments que hi ha al servei del teixit associatiu. 
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>  A fons / Associacions

miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL  

Participa !

Hi ha qui diu que els municipis tenen “ànima”, 
constituïda per la seva història i les seves lle-
gendes, els seus carrers i edificis, el seu entorn 
natural, la gent que hi viu i que hi treballa, i, de 
forma especial, per les persones que partici-
pen activament en la seves activitats socials i 
associatives. La Roca és un municipi vital, for-
mat per tres pobles amb personalitat pròpia 
que ens dona una diversitat que ens enriqueix 
i compta amb l’empenta de més de 50 entitats 
i la dedicació desinteressada de centenars de 
voluntaris que fan una feina immensa que no 
es pot valorar en diners. 
Potenciar la xarxa associativa és una de les 
nostres prioritats. Des de l’Ajuntament recol-
zem les seves iniciatives, facilitant la infraes-
tructura, donant suport tècnic i col·laborant 
econòmicament. Pel que fa als espais, amb la 
recent reforma de can Tàpies, la propera posa-
da en funcionament del pavelló poliesportiu i 
del centre cultural de la Roca centre, i la futura 
construcció de l’espai d’entitats al pla de les 
Hortes i la rehabilitació de la rectoria vella de 
Santa Agnès disposarem d’una àmplia i moder-
na xarxa d’equipaments. En aquesta xarxa hi 
haurem d’afegir la construcció d’un gran maga-
tzem per a guardar-hi el nombrós material volu-
minós que generen les entitats que cada dia 
organitzen més activitats i de més qualitat.
Avui la Roca és un municipi viu, actiu, parti-
cipatiu, amb una molt bona convivència. Les 
associacions han tingut i tindran un paper 
clau, organitzant activitats, formant a nois i 
nois, i promovent la integració al municipi dels 
nouvinguts. Us encoratjo a participar-hi.
Aquest és el darrer butlletí municipal abans 
de les eleccions municipals. Us animo, també, 
a participar el proper 27 de maig per a decidir 
qui ha de governar l’Ajuntament per a con-
tinuar millorant el nostre estimat municipi. 
El futur de la Roca, la Torreta i Santa Agnès 
depèn de tots.  //

L’Ajuntament de la Roca s’ha dedicat en els darrers anys a donar resposta 
a les necessitats del teixit associatiu a través de la creació de nous espais 
adequats a les seves necessitats i el suport econòmic en l’organització de 
les seves activitats.

Per al desenvolupament d’activitats i organització:
– Camp de futbol de gespa artificial.
– Pavelló antic (c/ Església).
– 2 espais de pistes de petanca
– Nou pavelló poliesportiu: 4000 m2 construïts, 3 pis-

tes, 8 vestidors, 2 sales d’activitats, sala de reunions
– Biblioteca: vestíbul i terrassa
–  Espai Jove
–  Piscina municipal coberta i gimnàs

En projecte:
– Centre Cultural la Roca: espai polivalent de 300 m2, 

tres sales - taller i bar
– Espai d’entitats i escola música: espai de 1300 m2 

per activitats de les entitats i escola de música
– La nova escola Mogent inclou un pavelló de 400 m2

La Roca Centre

avantprojecte espai entitats

centre cívic de sta. agnès

can tàpies
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La Torreta

Per al desenvolupament d’activitats i gestió:
– Camp de futbol: una pista de gespa artificial, una 

pista poliesportiva i una sala d’activitats dirigides i 
gimnàs.

– Pistes de petanca.
– Centre Cultural La Torreta: sala de 300 m2, l’Espai 

Jove (100m2) i d’una sala polivalent per a activitats 
i exposicions (100m2).

- Centre Gent Gran de can Tàpies: bar  - menjador, 
cuina, sala polivalent, perruqueria, recepció, dos 
despatxos i sala d’atenció mèdica (podologia, fiso-
terapeuta, etc) 

- Espai d’entitats Can Tàpies: sala de reunions, sala 
polivalent i sala d’informàtica

En projecte:
– Pavelló de 400 m2, dins de la nova escola

Per al desenvolupament d’activitats i gestió:
– Camp de futbol de gespa artificial.
– Centre cívic Santa Agnès: sala polivalent de 

400 m2, bar, despatx, espai de tallers  - lec-
tura i consultori mèdic

– Espai Jove
– Magatzem a la Rectoria Vella i al Molí
– Piscina municipal i pistes de pàdel

Futurs projectes:
– Millores al Centre Cívic de Santa Agnès i 

reforma de la Rectoria Vella com espai que 
doni servei a les entitats socials i culturals 
de Santa Agnès.

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

L’afany de control social per part de l’equip de govern supo-
sadament socialista comportava necessàriament incidir 
sobre les Entitats i Associacions del municipi a fi i efecte 
que ningú tingués accés a informació que no fos la “oficial”, 
ni combregués amb idees lliures que no fossin les del “pen-
samiento único”, escapant al control municipal.
La manipulació de les persones i el sectarisme socialista ha 
arribat a límits insospitats, disposant “Comissaris Polítics” 
en Entitats i Associacions en formes de control social i caci-
quil impròpies d’un estat democràtic que recorden èpoques 
no tan llunyanes.

Així, des de l’any 1995 en que els socialistes de La Roca 
accedeixen al poder, la Federació d’Associacions de Veïns 
passa a ésser presidida pel pare de l’Alcalde. El resultat 
és obvi, les Associacions de veïns es dilueixen renunciant 
a qualsevol esperit reivindicatiu, en perdre la força que 
donava la unió entre elles.
La històrica Comissió de Festes de La Roca-Centre que tan 
bona feina havia fet és substituïda arbitràriament per una 
altra. Curiosament fins a dues Comissions de Festes han 
presentat després la dimissió en bloc front la impossibilitat 
de desenvolupar la seva tasca sense l’intervencionisme de 
l’actual equip de govern. Desgavellada per complet a la fi, 
ha acabat presidida pel mateix pare d’Alcalde (ara ex-Alcalde 
i Director General) i composada per altres membres de la 
mateixa família en un exercici de nepotisme i endogàmia 
polítics impropis d’un estat democràtic.
La desaparició de la xarxa associativa té resultats nefasts: 
La por de moltes persones a perdre les minses subvencions 
que reben les seves Entitats, i la manca d’un projecte social, 
de joventut, d’infància, de gent gran, de recolzament a les 
dones, a la cultura o a l’esport ha donat com a resultat la 
construcció d’uns equipaments “sense usuari” desubicats i 
poc funcionals.

Només cal veure el poc ús del Centre Cívic de Santa Agnès 
i del Centre Cultural de La Torreta. Fa “grima” pensar com 
s’articularà la vida cultural a La Roca-Centre en un edifici 
tancat, amb una sala polivalent on no es poden represen-
tar el 80% dels espectacles teatrals que es programen 
habitualment a Catalunya per manca de caixa escènica. 
Un Centre Cultural que no podrà encabir mostres d’art 
perquè que la sala d’exposicions és un vestíbul sense 
parets per penjar quadres. Un Centre Cultural que no té ni 
una plaça d’aparcament lliure al seu voltant i preveu una 
sala polivalent amb una capacitat per a 300 persones que 
hauran d’arribar a peu. Un Centre Cultural que es troba a 
1 km de distància de l’escola de Música que ara volen fer a 
prop del riu.
Davant d’aquesta situació els ciutadans de pensament lliure 
no podem evitar mirar els municipis del nostre entorn i fer 
odioses comparacions. Perquè el nostre Centre Cultural no 
és com el del barri de Bellavista a Les Franqueses o com el 
de Vilanova del Vallès? Perquè les nostres zones esportives 
no són àmplies i dotades d’aparcament, amb àrees de tro-
bada i relació social com els d’aquests dos municipis?
No s’ha fet prou mal ja en els darrers 12 anys?
La Roca necessita un canvi !!!. No un recanvi.

CiU
> La desfeta de la 
Xarxa Associativa

En aquest darrer butlletí volem demanar als veïns de 
la Roca que vagin a fer fotos de la imatge històrica del 
poble des del Pla de les Hortes. Perquè la imatge que 
hem tingut durant segles aviat desapareixerà tapada 
per un aixecament del nivell del terra de 3 metres i 
blocs de pisos clònics. El PSC i ICV així ho han volgut. 
També teníem un jardí, Can Torrents, que formava 
part de l’únic conjunt local d’arquitectura modernista 
i d’estiueig de principis del segle passat, que calia 
conservar com a part de la memòria històrica. Ara 

s’està substituint pel nyap d’una plaça dura i inhar-
mònica. Podríem continuar enumerant una extensa 
llista de fets, que ben segur serien molt diferents 
del triomfalisme de la propaganda oficial que cada 
mes ens dona l’equip de govern al butlletí municipal, 
convertit en un pamflet manipulador fins i tot amb 
números extres de precampanya electoral. Se’ns nega 
als veïns el dret a la informació objectiva, i deu ser 
per això que ICV s’atreveix de nou a fer manipulació 
en el seu darrer escrit. Potser és perquè les persones 
que s’emparen sota aquestes honorables sigles només 
saben fer política arribista i desacreditadora, com 
s’ha evidenciat des de l’inici de la legislatura, on han 
incomplert les promeses que havien fet a les persones 
que els van votar. A nosaltres els veïns de la Roca ens 
mereixen el màxim respecte, per això no ens espanta 
que tinguin informació veraç i objectiva i, amb lli-
bertat, puguin treure les seves pròpies conclusions. 
D’altres prefereixen el control de la informació i la 

manipulació. Per quina fosca raó? L’alcalde utilitza 
sovint frases com “La Roca és un municipi amb moltes 
possibilitats”, o bé “es crearà riquesa”. Són frases que, 
dites en el context de l’urbanisme local, a nosaltres 
ens creen pànic. Frases semblants han estat utilitza-
des pels seus similars de Marbella ó València, i ara 
fins i tot una institució del Parlament Europeu ha fet 
un informe contra l’estat Espanyol, criticant la febre 
urbanística dels governs locals. Des d’ERC no volem 
que la Roca formi part d’aquests municipis, però 
l’equip de govern actual ens porta cap aquí. Volem 
que s’aturi aquesta febre urbanística local. Si es con-
tinua així perdrem totalment la nostra identitat de 
poble, la nostra qualitat de vida i la sostenibilitat amb 
l’entorn. ERC tenim ben clar que volem continuar sent 
el que som i conservar el que tenim. En aquestes pro-
peres eleccions us demanem que reflexioneu, perquè 
tots ens hi juguem molt. Ens juguem quin model de 
futur volem viure.

ERC
> Ens jugem més
del que sembla

Ser d’esquerres i ecologistes de debó és baixar 
el PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) fins als 
limits del casc urbà per tal d’incorporar més 
massa forestal al Parc de la Serralada Litoral, 
així com crear nous parcs al sector de les Hortes 
i Can Planes o portar a terme una auditoria 

ambiental per tal de ser un poble més sostenible 
i respectuós amb el medi ambient.
Ser d’esquerres i ecologistes de debó és preocu-
par-se per les persones, fer polítiques per prote-
gir els més dèbils i cobrir les necessitats de les 
persones. Ens hem preocupat de la gent gran ; de 
que es faci un nou casal d’avis, pisos dotacionals 
i que la gestió sigui millor. Hem universalitzat el 
Servei d’Atenció Domiciliària, la teleassistència o 
el servei de menjador.
Ser d’esquerres i ecologistes de debó és refer el 
pla de les Hortes perque no se’n facin 70 cases 
amb jardí en el 70% de l’espai. Gràcies a ser 
d’esquerres i ecologistes de debó s’edificarà en el 

30 % del pla, i es faran blocs de 2 plantes que per-
metrà guanyar un parc de 30.000 metres qua-
drats i vivenda social quan no hi havia l’obligació 
de fer-la. Així, el nostre jovent no haurà de mar-
xar de la nostra població.
Som i serem d’esquerres i ecologistes de debó 
ja que no hem de tornar favors a ningú per-
què sempre hem actuat des de l’independència, 
l’honradesa i el sentit comú. I els qui dubten dels 
nostres principis són els que per dues vegades 
han ofert l’Alcaldia a ICV a canvi, d’entre altres 
coses, la regidoria d’Urbanisme. No ens perdo-
nen que ens haguem mantingut fidels als nos-
tres principis d’esquerres i ecologistes.

ICV
> D’esquerres
i ecologistes de debó

El proper 27 de maig presentem la nostra candi-
datura a l’Alcaldia de la Roca amb un equip plural 
i representatiu de la nova realitat del municipi. 
Compromesos amb la vida social i associativa. 
Renovat i jove, amb persones amb àmplia expe-
riència i altres que aporten noves idees i frescor. 
Que estimem la Roca, la Torreta i Santa Agnès.

Entenem la política municipal com quelcom molt 
simple: la política és parlar amb la gent, escoltar, 
aprendre, sumar voluntats i assumir compromi-
sos.
Encarem els problemes amb un esperit construc-
tiu, escoltant i aprenent de les propostes dels 
ciutadans. Amb humilitat, perquè la nostra feina 
és servir als ciutadans per a resoldre els seus pro-
blemes i defugim dels que ho critiquen tot però 
no aporten cap proposta positiva.
Tenim el màxim respecte cap a totes les opi-
nions: volem sumar al nostre projecte totes les 
aportacions positives i no pensem entrar en el 
terreny de les desqualificacions personals.
Assumim compromisos que són ambiciosos 
però viables. Sabem que no serem el partit que 
prometi més coses però totes les propostes 

que farem seran realistes i realitzables. Volem 
guanyar i també governar, complint els nostres 
compromisos. Tenim la credibilitat de la feina 
feta i de la transformació de la Roca als darrers 
12 anys.
Que ningú es pensi que això ha estat fàcil i que 
ha vingut donat: ha suposat un gran esforç de 
molta gent, durant molt de temps i cal conti-
nuar treballant amb la mateixa empenta, amb la 
mateixa intensitat.
Volem continuar millorant la Roca, la Torreta i 
Santa Agnès, per a que segueixin essent pobles 
tranquils, amb una molt bona convivència i amb 
uns excel·lents equipaments i serveis. Volem 
continuar fent realitat els anhels i els somnis dels 
ciutadans i ciutadanes de la Roca. Tenim el millor 
equip per aconseguir-ho.

PSC-GIR
> Escoltar, aprendre, 
sumar voluntats
i assumir compromisos
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>  Des del municipi 

> Notícies

> Finalitza el procés de preinscripció a l’habitatge públic 
El passat 15 d’abril, va finalitzar el període de preins-
cripció d’habitatges de protecció oficial durant el 
qual s’han presentat 465 sol·licituds. Aquest procés 
es va iniciar el passat 15 de febrer amb l’objectiu de 
poder planificar el procés d’inscripció als 219 habi-
tatges de promoció pública que es començaran a 
construir properament.
Segons dades aproximades, un 76% de les sol·licituds 
correspon a persones de fins a trenta-cinc anys, i 
només un 24% dels demandants superen aquesta 
edat. Pel que fa al tipus d’unitats de convivència, 
aproximadament un 48% correspon a joves solters; 
un 24%, a parelles o futures parelles; un 12%, a 
famílies monoparentals; un 8%, a parelles casades 
amb nens; un 4%, a parelles casades sense nens, i 
la resta, a divorciats o separats. El tipus d’habitatge 
més sol·licitat és el de propietat, amb un 72% de les 

peticions; el lloguer ha estat demanat en un 10% dels 
casos, i un 18%, indistint.
També cal destacar que un 4% de sol·licituds corres-
pon a persones amb minusvalidesa, i un 2%, a perso-
nes amb mobilitat reduïda. 
L’Ajuntament i el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge impulsen la construcció de 219 habitatges 
de promoció pública a la Roca Centre (pla de les 
Hortes, Ajuntament antic i Maiols – Can Planes) i a 
i Santa Agnès (el Molí). El projecte que està en una 
fase més avançada és el del pla de les Hortes i en 
aquests moments s’està finalitzant la redacció del 
projecte bàsic d’aquesta actuació. La informació de 
la preinscripció és molt valuosa per fer la planifica-
ció de l’oferta d’habitatge protegit per als diferents 
col·lectius, però cal destacar que no genera cap dret 
preferent.

Durant el mes de maig començaran les obres de reforma 
de l’antiga escola Bell-lloc per acollir a finals del 2008 la 
Universitat Corporativa de Telefónica. Aquest projecte 
té com a objectiu convertir aquest espai en el centre 
de formació de 6.000 alts directius de Telefónica de 
tot el món i assegurarà la rehabilitació d’aquest edifici 
emblemàtic que està en desús des de fa uns 14 anys. Les 
obres que es portaran a terme es faran respectant les 
recomanacions del catàleg del patrimoni arquitectònic, 
en procés d’aprovació.
Per altra banda el passat ple d’abril es va aprovar 
una modificació puntual del pla general de les zones 
d’equipaments, que clarifica l’ús exclusivament educatiu 
de Bell-lloc, redueix a la meitat l’edificabilitat potencial i 
especifica les limitacions d’ampliació.

> Comencen les obres de la 
Universitat de Telefónica

L’empresa Gabinet Tècnic d’Auditoria i Consultoria 
ha presentat a l’Ajuntament un informe exhaus-
tiu sobre la situació econòmico-financera de 
l’Ajuntament a 31 de desembre de 2005. Aquest 
informe, igual que la darrera auditoria realitzada 
al 2003, constata la bona situació de les finan-
ces municipals i detalla alguns aspectes menors a 
corregir, com la millora de l’inventari municipal . Els 
principals indicadors són:

Resultat pressupostari positiu: al 2005 l’Ajun-
tament va tenir un superàvit de 179.918 euros. Des 
de fa 11 anys l’Ajuntament té superàvits pressupos-
taris.
Endeutament controlat: el nivell d’endeutament 
respecte als ingressos ordinaris és del 76%, molt 
per sota del 110%, que és el màxim permès per la 

> Es presenta una auditoria econòmica de l’Ajutament 
llei sense autorització expressa de la Generalitat. 
Segons aquestes dades l’Ajuntament té un ampli 
marge de capacitat d’endeutament. 

En paral·lel a la presentació de l’auditoria s’ha apro-
vat la liquidació del pressupost del 2006, amb un 
superàvit de 595.000€. Tant les dades de l’auditoria 
del 2005, com la liquidació del 2006 demostren la 
bona salut econòmica de la hisenda municipal i la 
gestió rigorosa dels ingressos i de les despeses que 
permeten a l’Ajuntament afrontar amb garanties 
i solvència les inversions de futur i la millora dels 
serveis als ciutadans del municipi. 
L’informe econòmico-financer es pot consultar a la 
web municipal i ha estat finançat per la Diputació 
de Barcelona.

 2005 2006

Superàvit pressupostari 179.918€ 595.000€

Nivell d’endeutament 76% 77%
(màx.110% sense autorització de la Generalitat)

Nivell de recaptació 98,61% 98,70%

Romanent de tresoreria * 245.346€ 355.000€

Principals indicadors econòmics

* Aquest concepte reflexa els recursos econòmics de què disposa
l’Ajuntament a 31 de desembre que es poden destinar a despeses generals
o despeses d’inversió del següent pressupost.
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Després de 10 anys de feina amb nombroses dificultats 
pressupostàries i de disponibilitat dels terrenys s’han 
finalitzat les obres i s’ha posat en funcionament la 
depuradora d’aigües residuals de la Roca situada al polí-
gon industrial de can Font de la Parera, a Santa Agnès. 
Aquesta estació tractarà les aigües residuals provinents 
dels municipis d’aigües a munt, Llinars, Cardedeu, etc, i 
també parcialment de la Roca.
Al mateix temps s’ha posat en funcionament la planta 
d’assecament de fangs de la potabilitzadora d’aigua 
potable de Aigües Ter – Llobregat que evitarà els abo-
caments dels fangs resultants del tractament de l’aigua 
potable. 
Amb aquestes dues actuacions s’ha fet una inversió 
global de 15 milions d’euros al terme municipal de la 
Roca per a millorar el tractament de l’aigua del riu i, així, 
millorar la seva qualitat i la seva regeneració.

> Aigua més neta al riu Mogent > Casal d’estiu i campus 
esportiu
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L’Ajuntament està tramitant diversos projectes per a 
la millora dels serveis a les urbanitzacions del munici-
pi. Després de 10 anys de condicionament dels carrers 
i serveis bàsics dels nuclis urbans, ara l’Ajuntament 
està impulsant un conjunt actuacions per a resoldre 
els problemes pendents de les urbanitzacions i uni-
tats d’actuació històriques. Amb aquesta finalitat 
s’encarregarà properament el concurs de redacció del 
projecte de reurbanització integral de Sant Carles per 
un import de 140.000€, que compta amb l’acord dels 
tres municipis implicats (Llinars, Dosrius i la Roca) i el 
suport econòmic de la Diputació de Barcelona.
A la Pineda, s’ha encarregat el projecte del col·lector 
per abocar les aigües residuals a la depuradora de 

> Millores a St. Carles, can Gurri, Sant Jordi i la Pineda

El casal d’estiu d’enguany va adreçat als infants nascuts 
del 1995 al 2003 (tots dos inclosos), i serà un espai lúdic i 
educatiu on els infants podran gaudir d’activitats de lleure 
amb un centre d’interès que serà l’eix central d’animació 
de tot el casal. El casal d’estiu tindrà lloc del 25 de juny al 
27 de juliol, i del 3 al 7 de setembre. Les places són limita-
des, i les inscripcions es faran del 21 al 30 de maig (tots dos 
inclosos) a les oficines municipals. Si el nombre de preins-
cripcions és suficient es plantejarà un casal a cada poble.
Per altra banda, el campus esportiu va adreçat als infants 
i joves de deu a setze anys, amb l’objectiu de satisfer les 
necessitats lúdiques i recreatives dels nens/es a través de 
l’educació física i l’esport. Hi ha disponibles entre vint-i-
cinc i seixanta places, i es realitza a la zona esportiva de 
la Roca.

La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament 
el pla d’accessibilitat del municipi. L’objectiu d’aquest 
pla és aconseguir un espai públic a l’abast de tothom, 
en el que qualsevol ciutadà, sigui quin sigui el seu 
grau de mobilitat i accessibilitat, pugui desplaçar-se 
a peu, amb seguretat i sense barreres arquitectòni-
ques. Aquest treball ha estat realitzat per la Diputació 
de Barcelona amb la col·laboració del Ministerio de 
Trabajo i la Fundación ONCE. 
Aquest pla ha suposat un any de feina i ha inclòs l’estudi 
de l’accessibilitat de 106 carrers, la ubicació de 1281 ele-
ments de mobiliari urbà, l’accés a 17 edificis municipals, 
el transport públic i l’espai de 30 parades d’autobús i la 
web municipal. El pressupost total de totes les actuacio-
ns és de 2 milions d’euros que s’executarà amb un pla 
d’etapes durant els propers anys.
Les principals actuacions que es proposen són 
l’eliminació de barreres arquitectòniques (bàsicament 

> El pla d’accessibilitat de la Roca, a punt
fanals i pals de serveis), l’ampliació de voreres, la cons-
trucció de guals per a creuar els carrers, la millora de les 
parades d’autobús i la reforma dels accessos a alguns 
edificis municipals. La majoria d’aquestes accions s’han 
de dur a terme a la Roca Centre i la Torreta, nuclis on hi 
ha els carrers més antics i que encara no s’han adaptat 
als criteris de mobilitat actuals.

Accessibilitat del carrer del Bosc
Una de les primeres actuacions que es portaran a terme 
és la millora de l’accessibilitat del carrer del Bosc, atès 
el seu elevat ús per avis, pares i nens que van a l’escola 
bressol o al CEIP Pilar Mestres. L’Ajuntament ha elaborat 
un avantprojecte que contempla el soterrament dels 
serveis (pals de llum i telèfon), l’ampliació de voreres i la 
implantació d’alguns elements de pacificació del trànsit. 
La proposta és pot consultar a la web www.laroca.cat i 
està oberta a propostes i suggeriments.

Vilanova i es substituirà la canonada d’abastament 
d’aigua potable atès el seu mal estat que provoca 
nombrosos talls de subministrament. I a Sant Jordi 
i Can Gurri s’encarregaran properament els con-
cursos de redacció dels projectes de reparcel·lació 
i urbanització. 
Totes aquestes actuacions tenen com a objectiu 
acabar de posar en ordre el municipi, amb carrers 
asfaltats, voreres accessibles i serveis adequats. 
L’Ajuntament demanarà a la Generalitat de Catalunya 
i a la Diputació de Barcelona la seva col·laboració 
econòmica per a fer front a aquest ambiciós pla de 
millores que suposa un gran esforç econòmic per 
als veïns.

Durant el mes de maig i juny l’Ajuntament executarà 
la segona fase de renovació del ferm de carrers que es 
va començar l’any passat amb un pressupost, enguany, 
de 180.000€. A la Roca centre es renovaran diversos 
trams dels carrers de Dalt, Església i Girasol. A més, la 
Diputació de Barcelona portarà a terme aquest estiu la 
renovació del ferm d’un tram del carrer Catalunya que 
anirà acompanyat d’una actuació de fressat per recu-
perar el nivell del ferm que s’ha perdut amb diversos 
reasfaltats i conducció de les aigües pluvials per a evitar 
molèsties als veïns.
Pel que fa a la Torreta, es repavimentaran diversos trams 
de vials com els carrers Ramón i Cajal, València, Girona, 
Font del Cargol, Josep Torelló o Navarra.

> S’inicia la 2a fase de reasfalt 
de carrers de la Roca centre i 
la Torreta
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Fins al 15 de juny d’enguany, tots els grups de música de 
la comarca del Vallès Oriental que vulguin participar en el 
segon concurs de maquetes Roca’n Rock, que organitza el 
Servei de Joventut, ho poden fer portant la seva maqueta 
amb un mínim de dues cançons en qualsevol format junt 
amb el currículum del grup, als espais joves del municipi, 
Biblioteca Pública La Roca, centre cívic de Can Tàpies o cen-
tre cívic de Santa Agnès. 
Poden participar-hi els grups que no tinguin disc editat 
i/o contracte amb alguna companyia discogràfica. Els quatre 
grups seleccionats tocaran en directe un repertori de temes 
propis durant la Festa Major de la Roca del Vallès (setembre 
del 2007). Tots els participants rebran un CD amb la gravació 
en directe de l’actuació de tots els finalistes, i el guanyador 
obtindrà un premi consistent en la gravació d’una maqueta 
(amb edició limitada) de sis temes. Podeu consultar les bases 
del concurs a: www.laroca.cat.

>  Engegat el segon concurs
de maquetes Roca’n rock
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>>De la mateixa manera que a les darreres eleccions al 
Parlament, els col·legis electorals habilitats per a les prope-
res eleccions municipals del 27 de maig d’enguany són els 
següents:
> Institut - Roca centre: veïns de can Colet, can Borrell, 
Roca 2, casc antic fins al carrer Espronceda (sobre Verge de 
Montserrat) i carrer Indústria (sota la Rambla). Veure plànol 
adjunt.
> Escola Pilar Mestres - Roca centre: veïns de la Pineda, 
can Gurri i zona sud de la Roca centre a partir del carrer 
Indústria (sota la Rambla) i carrer Espronceda (sobre Verge 
de Montserrat)
> Escola la Torreta: veïns de la Torreta
> Centre Cívic de Santa Agnès: veïns de St. Carles i Santa 
Agnès
El cens electoral es pot consultar a les oficines municipals i 
a la web www.laroca.cat. Les persones que vulguin votar per 
correu s’han d’adreçar a qualsevol oficina de Correus i emple-
nar la sol·licitud corresponent fins el 17 de maig.

> Seccions electorals on anar a votar

El proper diumenge 17 de juny torna la Festa del Comerç 
que organitza l’associació de comerciants de la Roca del 
Vallès.
Comptant ja en la seva onzena edició, la Festa del Comerç 
és la festa més commemorativa dels comerciants de la Roca. 
Enguany aquest acte comptarà amb diverses novetats. La 
primera és que es celebrarà en un sol dia, en diumenge. 
També hi haurà un canvi d’ubicació: la festa ocuparà varis 
emplaçaments, com la plaça de Can Torrents, la plaça de 
l’Ajuntament, el carrer Montseny i el pati de l’IES La Roca. 
Com en les edicions anteriors, la participació dels comer-
ciants serà clau: més de 20 expositors es col·locaran a la 
zona firal. A part de les carpes dels comerciants, és previst 
fer una mostra gastronòmica amb piscolavis preparat per 
varis restaurants i establiments del poble. En el pati de l’IES, 
els concessionaris faran una mostra d’automòbils. També 
hi haurà una zona lúdica d’activitats infantils. Una de les 

principals novetats serà un planetari infantil, una exposició 
i tallers d’astronomia. També hi hauran altres activitats com 
una festa de l’escuma. Com ja és tradició, es muntarà un 
escenari des d’on sortiran les desfilades de moda i diversos 
grups de ball mostraran els seus espectacles. Com a fi de 
festa, es comptarà amb el concert del conegut grup de 
versions “Les Tietes Queques” i de l’actuació sorpresa d’un 
personatge molt famós. 
En aquests actes de celebració popular s’espera comptar, 
una vegada més, amb la col·laboració de diverses entitats 
del poble com Els Diables i els Geganters.
Aprofitant  la gran afluència de gent, l’Associació de 
Comerciants presentarà el COR, el seu nou logo-marca. 
Comerç La Roca posarà en escena la seva nova cara tot 
regalant caramels, globus, fulletons i alguna sorpresa. 
La Festa del Comerç té previst començar a les 10 del matí i 
acabar sobre les 8 del vespre.

> Al juny, l'onzena edició de la Festa del Comerç a la Roca

L’Ajuntament i el Departament de Política Territorial han 
signat un conveni per a la prestació conjunta del servei del 
taxi entre diversos municipis. Aquest acord ha estat subs-
crit ja pels Ajuntaments de Granollers, Canovelles, Lliçà 
d'Amunt, Montornès, Vilanova i Parets, tot i que s’espera 
que s’hi afegeixin més ajuntaments més endavant.
L’objectiu d’aquest conveni és oferir un servei conjunt 
de taxi, amb un sol número de telèfon i un únic sistema 
tarifari. D’aquesta forma la Roca podrà gaudir d’un 
ampli servei de taxi, les 24h del dia, on hi podran treba-
llar qualsevol dels taxistes amb llicència dels municipis 
adherits al conveni. Tot i que el taxi vingui d’un muni-
cipi veí, les tarifes seran sempre locals. Amb aquest 
acord es vol promoure un servei de taxi més complert, 
integrat i eficient.

> Acord per a un servei
de taxi comarcal

>>

> Es presenta als Comerciants les millores d’aparcament
L’Ajuntament va presentar el passat 25 d’abril a 
l’Associació de Comerciants les diverses actuacions 
que té planificades per a millorar l’espai d’aparcament 
al centre de la Roca.
Aquestes actuacions són les següents:
– Zona esportiva: creació d’un espai d’aparcament 

amb 123 places. Per a promoure la seva rotació es 
plantejarà un sistema de zones gratuïtes però amb 
una limitació màxima del temps d’aparcament.

– Plaça St Jordi: s’optimitzarà l’espai existent mit-
jançant l’asfaltat del paviment, senyalització de les 
places i millora de la il·luminació .

– Carrer Prat de la Riba: es permetrà l’aparcament 
en bateria a la banda de l’Institut, i això permetrà 
gairebé duplicar el nombre de places actualment 
existents en aquest tram de carrer.

– Reforma de la Rambla: a finals de juny començarà la 
reforma de la Rambla, que permetrà l’aparcament 
en semi-bateria, conservant totes les places actuals 
i alhora aconseguint unes voreres més àmplies i 
accessibles.

– Entorn de les places de can Torrents i Ajuntament: 
es permetrà l’aparcament en les zones senyalitza-
des i es potenciarà l’aparcament en semibateria que 
permetrà mantenir totes les places existents en 
aquests moments.

Amb totes aquestes accions s’incrementarà el nombre 
de places d’aparcament en el centre de la Roca en un 
mínim de 150 places i suposaran una inversió de més 
de 750.000 euros.
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La Roca Centre

> IV Setmana de la Solidaritat

Aquest mes de maig, la Setmana de la Solidaritat de 
la Roca Centre arriba a la seva quarta edició. Aquest 
esdeveniment, organitzat amb l’objectiu d’acostar 
als roquerols les diferents realitats dels països en 
vies de desenvolupament, disposa ja d’un progra-
ma que s’amplia any rere any, i amb una valoració 
positiva per part de la població, que en les diferents 
edicions ha fet créixer el nombre de col·lectius i 
participants.
La cita tindrà lloc des del proper dilluns 7 de maig 
fins al diumenge 13. D’acord amb la seva vocació 
didàctica, les xerrades previstes seran “La teva roba 
serveix per a molt més”, amb l’ONG Humana; la 
presentació d’un centre d’acollida de nens al carrer 

a Addis Abeba (Etiòpia) per a alumnes de 2n d’ESO, 
per l’ONG Global Infantil; “Experiència solidària a 
l’Índia”, amb la Fundación Vicente Ferrer, i “Sobre 
la integració de les persones immigrades”, amb 
l’associació Selenga Basi-Moneduc. 
A més a més, es projectarà el documental Con 
ánimo de lucro, de Joan Planas, es farà una caminada 
popular a benefici de La Escuelita d’El Salvador, un 
taller de cuines del món, un torneig de futbol sala 
solidari (Quatre Camins - Personal de l’Ajuntament 
de la Roca), i es faran actes infantils: “Al teu cau 
quin cacau cau?” per conscienciar sobre el comerç 
just, amb SETEM Catalunya; l’espectacle Llamps i 
trons, amb la companyia Sona que Trona, i “La volta 
al món” amb danses dels continents, amb la compa-
nyia Encara Farem Salat.

> Festa de la Creu
Com cada any, a La Torreta s’ha acomiadat del mes d’abril 
amb la ja tradicional Festa de la Creu, la seva patrona. 
Aquest esdeveniment compta amb més de 30 anys de 
tradició festiva, i el seu eix central és la ofrena de flors a 
la Creu, al voltant de la qual es celebren activitats múlti-
ples per a petits i grans. El programa compta amb cites 
molt populars, com ara  la trobada de puntaires, que va 
celebrar la seva novena edició el passat dissabte 28 d’abril, 
o el berenar Homenatge a la vellesa, que va tenir lloc el 
diumenge de l’ofrena, i on es va poder gaudir de l’actuació 
del duet “Bella pop”.
A més a més, el cap de setmana va estar farcit d’altres acti-
vitats. Al Centre Cultural es va representar l’obre d’humor 
“Tal com sóc”, amb Pere Hosta, es van realitzar campionats 
d’agility i futbol sala, espectacles infantils i la XII Marxa de 
la Creu de La Torreta, que van comptar amb la participació 
entusiasta de molts dels habitants del municipi.

La Torreta
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>  Tres en u

> Primavera per a totes les edats
Aquest mes de maig tenim una varietat ben diversa d’activitats a la Roca: 
mentre que a Santa Agnès els petits gaudeixen del bon temps i els espectacles, 
a la Torreta, els més grans estrenen Centre de Gent Gran. I a la Roca Centre, 
una nova edició de la Setmana de la Solidaritat ens posa al dia dels problemes 
dels països en vies de desenvolupament.

> Excursió i teatre infantil

Aquest mes de maig, a Santa Agnès conflueixen 
diferents activitats infantils que són organitzades 
per diversos organismes. En primer lloc, el 5 de 
maig l’Associació de veïns de Santa Agnès ha 
organitzat un berenar perquè els menuts puguin 
passejar i conèixer el seu poble amb la seva 
família, gaudint de la primavera en el seu entorn. 
L’activitat és oberta i tindrà lloc a les cinc de la 
tarda, hora en què se sortirà del centre cívic de 
Santa Agnès.
D’altra banda, l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament 
ha organitzat una altra activitat en el marc de les 
activitats destinades als infants. El 19 de maig, a 
dos quarts de sis de la tarda al centre cívic tothom 

podrà assistir a l’obra de teatre infantil Les sabates 
noves de l’emperador. La representació de l’obra 
anirà a càrrec de la companyia Anna Roca, que 
oferirà una selecció de contes teatralitzats amb 
un plantejament original: a partir de les diferents 
sabates d’una sabateria, l’Anna Roca contarà els 
diferents contes populars en què els protagonis-
tes portaven aquelles sabates.
L’Àrea de Cultura de l’Ajuntament dóna resposta 
així a la necessitat de programació infantil a Santa 
Agnès, tot incidint en les activitats familiars, que 
cada dia tenen més públic que assisteix a la diver-
sa programació trimestral, que inclou espectacles 
de tota mena. D’aquesta manera, juntament amb 
l’activitat trimestral de l’Associació de Veïns, els 
infants de Santa Agnès poden gaudir d’activitats 
variades sense necessitat de sortir del poble.

Santa Agnès de Malanyanes
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> Per als despistats, què és la festa del Corpus?, 
i quina tradició té?
És un costum popular en què el mossèn porta 
l’Eucaristia i presenta el Senyor als diferents 
altars del poble. Es posa una catifa de flors per-
què el mossèn passi amb el cos de Crist. A més, 
els nens que fan aquell any la comunió també 
passen per sobre la catifa descalços.

> Quins eren els motius de les catifes?
Han canviat moltíssim. Antigament eren molt 
religiosos: es feia el calze, el colom de la pau, 
flors, i de mica en mica han anat evolucionant 
amb els motius de l’any en qüestió: l’Any Dalí, 
l’Any Gaudí, l’Any Cervantes. Aquest any estem 
pensant a fer alguna cosa relacionada amb el 
medi ambient i el canvi climàtic... La veritat 
és que es fan uns mosaics molt ben treballats 
sobre temes nous. Per exemple, l’any passat es 
va fer sobre el Mundial de Futbol, amb totes les 
banderes dels països i pilotes. Va quedar molt 
bé, i semblava una catifa enorme i multicolor. 
A més, cada carrer ho fa diferent. Tot es fa amb 
plantilles, i es fa omplint amb serradures, pètals 
de flors, closques de pinyols...

> Com ha evolucionat aquesta tradició a la 
Roca?
Oriol: Recordo que, quan era petit, ara fa més 
de vint anys, ja es feia. La gent gran del poble ho 
feia pels carrers del Nucli Antic, però també pel 
carrer de les casetes, cap on hi ha la carretera 
de Cardedeu... Però amb el temps es va anar 
perdent. L’any passat vam aconseguir fer tot el 
tros del carrer de Dalt (el nostre), però també 
s’hi havia perdut, perquè la gent gran cada cop 
és més gran, i o moren o es van cremant, i la gent 
jove no continua. Sempre ha estat una festa de 

la qual se n’ha cuidat la gent del carrer, i potser 
ara faltava aquell home que sempre s’ocupava 
d’organitzar-la. No es fa a través de l’Ajuntament, 
ni a través de cap entitat... i és molta feina, anar a 
buscar el pinyol, les serradures, les flors...
Begoña: I ara a l’Ajuntament ens han ofert 
col·laborar aportant un camió per transportar tot 
el material, i aquest és el primer any que podrem 
comptar amb aquesta ajuda. 
Oriol: Abans es donava una ajuda econòmica per 
cobrir les despeses del material. Però és molt 
complicat ajustar el pressupost, i normalment 
ens passem bastant, gastant en plantilles, mate-
rials, etc.
Begoña: Sempre depèn del que vulguis fer. Surt 
més econòmic fer les catifes amb pinyols o serra-
dures, però si un carrer vol posar sorra o marbre, 
llavors cal fer una aportació extra. 
Oriol: Ara, com que l’Ajuntament avançarà els 
diners, això també suposa un incentiu per a la 
gent, en lloc de gastar primer i portar les factures 
després.

> Quines altres activitats es fan mentre 
s’elaboren les catifes?
Al matí es feia una xocolatada per esmorzar, 
després es feia un dinar entre els veïns... a partir 
d’aquesta tradició es busca que la gent s’ho passi 
bé, i també conèixer més els veïns. Durant l’any 
et vas saludant, però no tens oportunitat de par-
lar gaire, i aquell dia, en certa manera, fas més 
caliu veïnal. 
Begoña: A mi m’encantaria que vingués gent 
d’altres pobles a col·laborar en el Corpus d’aquí, 
com passa a la Garriga.

> Aquest any sembla que també hi participen 
nens. Això impulsa el relleu intergeneracional, 
oi?
Sí, perquè el tros que sempre havien fet els nens 
s’havia perdut, i justament era el que estava 
davant de l’església. L’Esplai va participar-hi l’any 
passat, fent precisament aquest tros.

> Quines expectatives teniu per a aquest any?
Esperem que vingui a col·laborar-hi molta gent, 
i per això volem fer una botifarrada per després 
de fer les catifes, i també volem fer propaganda 
per donar a conèixer aquesta festa. Que vingui 
gent de tota la Roca, no només dels carrers per 
on passa la processó.
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>  Entrevista

> Les catifes de flors del Corpus
L’Oriol i la Begoña són uns dels veïns que fa temps que s’han fixat en la processó del 
Corpus Christi i en les seves atractives catifes de flors. Ells s’ocupen que no faltin 
mosaics al carrer de Dalt, però els sap greu que una tradició així vagi a menys i animen 
a tothom a participar en la festa veïnal del 10 de juny. Enguany comptarà amb molts més 
voluntaris perquè els nens i nenes de l’escola Mogent hi col·laboren.
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>  Amplificador

> Propers nous equipaments i espais públics
En els propers mesos podrem gaudir de nous equipaments i espais públics. S’acaba de 
presentar la reforma de can Tàpies que acull el centre de la gent gran i l’espai d’entitats. 
A l’estiu finalitzaran les obres del pavelló poliesportiu, el centre cultural de la Roca, la 
plaça Valldoriolf de la Torreta i la 2a fase de l’Horta del Rector de Santa Agnès. I a finals 
d’any ha d’estar a punt el Centre de Salut de Santa Agnès. 
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Pavelló Poliesportiu de la Roca
Finalitzaràn les obres aquest estiu. Aquest equipa-
ment comptarà amb gairebé 4000 m2 construïts, 8 
vestidors pels jugadors, dues grans sales d’activitats 
i musculació que ampliaran l’oferta de la piscina 
municipal.

Centre Cultural de la Roca
Acabarà les obres durant el mes de juny i durant el 
mes de juliol està prevista la instal·lació de l’escenari, 
l’equip de so i les grades mòbils. Aquest equipa-
ment afegirà 1.200 m2 d’espais útils per a l’activitat 
cultural, amb una sala polivalent de 300 m2 amb 
grades retràctils, tres aules - taller per a la creació 
artística que poden ser utilitzades per a exposicions 
i ampliació de l’actual espai expositiu del vestíbul de 
la biblioteca.

>  La Roca centre

Centre Salut i Farmaciola
Mentre les obres del nou Centre de Salut van avançant, 
l’Ajuntament ja està preparant la sol·licitud per a demanar 
a la Generalitat la instal·lació d’una farmaciola a Santa 
Agnès que eviti els desplaçaments per anar a buscar medi-
caments. Les farmacioles són farmàcies instal·lades en 
edificis públics, amb unes obligacions de servei i horaris 
menors, però permeten donar un servei a nuclis de pobla-
ció que tenen la farmàcia a més de 2.000 m de distància.

Horta del Rector
Després de l’adequació de l’entorn de la rectoria vella i 
la instal·lació de mobiliari, arbres i enllumenat, ara s’està 
portant a terme la segona fase que consisteix en el sane-
jament i consolidació del mur de l’horta que ja es troba 
en una fase molt avançada. Amb aquesta actuació s’haurà 
rehabilitat aquest històric mur de pedra i s’assegurarà la 
seva conservació futura.

> Santa Agnès

Can Tàpies:  centre Gent Gran i espai d’entitats
Des de finals d’abril ja es pot utilitzar el nou casal 
de can Tàpies que està completament reformat per 
a oferir el millor servei a les entitats i a la gent gran. 
A la planta baixa s’hi ubica la sala d’entitats, amb la 
biblioteca, una sala d’ordinadors i un espai polivalent. 
I a la primera planta hi ha el centre de gent gran, amb 
menjador, sales d’activitats, perruqueria i una sala pels 
serveis de fisioteràpia i podologia.

Plaça Valldoriolf
Les obres de la plaça avancen a bon ritme per a estar 
a punt per a la Festa Major de la Torreta, al mes de 
juliol. Es creen dos nivells d’ús que estaran connectats 
per rampes accessibles. A la part alta, es construirà un 
“àgora” circular, amb grades, que es destinarà als esde-
veniments festius. I a la part baixa es crearan zones de 
trobada, amb jocs infantils.

> La Torreta

pavelló poliesportiu centre cultural

can tàpies plaça valldoriolf

centre de salut horta del rector
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>  Xarxa ciutadana

maig
La Roca Centre, dimarts, a les 15.45 h
Pavelló Municipal de La Roca
Santa Agnès, dijous, a les 16.00 h
Centre Cívic de Santa Agnès
Tai txi per a Gent Gran

maig i juny
La Roca-Centre, dimecres, a les 18.00 h
Espai Jove El Roc
La Torreta, dimarts, a les 18.00 h
Espai Jove K-1
Cinema Jove

maig i juny
La Roca-Centre, dimecres, de 20.00 
a 21.00h
Espai Jove El Roc
Taller de djembé

maig i juny
La Torreta, dijous, de 20.00 a 21.00h
Espai Jove K-1
Taller de xaranga al carrer

maig i juny
La Roca-Centre, de 17.00 a 18.30h
Espai Jove El Roc
Taller de còmic

8 de maig
La Roca Centre, a les 11.00 h
IES La Roca
Xerrada: “Presentació d’un projecte 
d’acollida de nens al carrer a Addis 
Abeba a Etiòpia”
Amb l’ONG Global Infantil

8 de maig
La Roca Centre, a les 17.30 h
Espai Jove
Taller per a gent gran: “Aprendre a 
fer servir el teu mòbil”

8 i 11 de maig
La Roca Centre - la Torreta, a les 18.00 h
Espai Jove el Roc i Espai Jove K1
Projecció: “Con ánimo de lucro”
De Joan Planas

9 de maig
La Roca Centre, a les 10.00 h
Pavelló poliesportiu
Futbol sala solidari
Quatre Camins - Personal de l’Ajuntament

9 de maig
La Roca Centre, a les 19.00 h
Biblioteca Pública
Xerrada: “Experiència solidària a 
l’Índia”
Visita a la Fundació Vicenç Ferrer

10 de maig
La Roca Centre, a les 20.00 h
Espai Jove El Roc

Xerrada sobre la integració 
d’immigrants
Amb l’associació Selenga Basi-Moneduc

11 de maig
La Roca Centre, a les 9.30 h
Plaça Can Torrents
Mural solidari
Dels alumnes del CEIP Pilar Mestres i 
del CEIP Mogent

11 de maig
La Roca Centre, a les 10.30 h
Plaça Can Torrents
Espectacle infantil: “La volta al món”
Amb la companyia Encara Farem Salat

12 de maig
Santa Agnès, de 10.00 a 18.00 h
L’Horta de Santa Agnès
Festa del Bosc
Mostra de tècniques forestals i fira 
d’artesania i alimentació

12 de maig
La Roca Centre, a les 11.00 h
Pati del Centre Cultural
Taller de cuines del món
Inscripcions a laxiruca@engrup.org i als 
espais joves

12 de maig
La Roca Centre, a les 12.00 h
Pati del Centre Cultural
Espectacle infantil: “Al teu cau quin 
cacau cau?”
Sobre el comerç just, amb SETEM 
Catalunya

12 de maig
Santa Agnès, a les 12.00 h
Centre Cultural La Torreta
Màgia: “Mag Màgia”
Amb Enric Magoo

13 de maig
La Roca Centre, a les 9.30 h
Plaça Can Torrents
Caminada popular
A benefici de La Escuelita d’El Salvador

13 de maig
La Roca Centre, a les 12.00 h
CEIP Pilar Mestres
Espectacle infantil: “Llamps i trons”
Amb la companyia Sona que Trona

19 de maig
Santa Agnès, a les 17.30 h
Centre cívic Santa Agnès
Teatre infantil: Les sabates noves de 
l’Emperador
Amb la companyia Anna Roca

13 de maig
Santa Agnès, a les 12.00 h

Església de Santa Agnès
Missa i Dinar de Germanor
Al centre cívic Santa Agnès

20 de maig
La Roca Centre, de 9.00 a 14.00 h 
Zona esportiva
Família i Esport
Inscripcions gratuïtes a les piscines

2 de juny
La Torreta, a les 12.00 h
Centre Cultural
Animació infantil: “La platja”
Amb La Serpentina

3 de juny
La Roca Centre
Església de Sant Sadurní
Rocío: missa, ofrena floral, romeria i 
dinar a Can Planes

6 i 13 de juny
La Torreta / La Roca Centre
Espai Jove K-1 / Espai Jove El Roc,
a les 19.00 h
Taller de malabars

9 de juny
Santa Agnès, a les 17.30 h
Centre cívic
Taller de contes: “Iguals i ben dife-
rents”
Amb Noè Rivas

10 de juny
La Roca Centre
Nucli Antic
Festa del Corpus

15 de juny
La Roca Centre
Equipaments culturals
Data límit per entregar les maquetes 
del concurs ROCA’N ROCK
Més informació: www.laroca.cat

15 de juny
La Roca Centre, a les 17.00 h
Centre de Gent Gran
Xerrada: “El temps lliure i la gent 
gran. El gran repte del voluntariat”

21 de juny
La Roca Centre, a les 18.00 h
Biblioteca Pública
Recital de poesia: “La meva àvia sap 
molts versos”

29 de juny
La Roca Centre
Plaça Can Torrents
Trobadors i joglars: “El fill del mestre 
i Roger Mas”

> Agenda

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

> L'empenta

> L’AVV de Santa 
Agnès de Malanyanes

L’AVV té com a principal objectiu ser el nucli 
de confluència de totes les problemàtiques i 
inquietuds de la població per tal d’informar-
ne l’Ajuntament i així poder resoldre-les de la 
manera més favorable. També se’n cuiden de 
promoure nous serveis al poble, com ara les ges-
tions per tal de disposar d’una farmaciola o bé 
el casal d’estiu per als nens i nenes, que ja seran 
una realitat aquest 2007. A més a més, també 
intenten cohesionar el poble i donar-li vida 
organitzant activitats i col·laborant al màxim 
amb totes les entitats.
L’associació edita el  Butlletí, una eina clau per a 
la difusió de tots els actes, i organitza mensual-
ment una activitat infantil oberta a tothom per 
tal de complementar l’oferta municipal: així, els 
nens han pogut gaudir per primera vegada d’una 
festa de Carnestoltes, ludoteca, tallers, etc.
Cada 1 de maig organitzen  la Caminada Popular, 
amb una gran assistència, i posteriorment es 
fa un dinar de germanor. Enguany presenten 
novetats, com ara la propera Revetlla Popular de 
Sant Joan, l’organització de la qual correspondrà 
a totes les entitats: Pessebre, Futbol, Comissió 
de Festes i AVV.
L’Associació afirma que “Santa Agnès té la sort 
de ser un poble on la gent respon a totes les 
iniciatives proposades, i això fa que la feina, a 
vegades feixuga, es faci amb alegria sabent la 
satisfacció que tindrem en veure la participació. 
Des d’aquí, i un cop més, donem les gràcies a 
tothom per aquesta virtut.”
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>  Xarxa ciutadana

Des de fa sis anys treballa a l’Ajuntament un equip 
de quatre persones de la Fundació Privada Vallès 
Oriental, que es dedica la integració laboral dels dis-
capacitats psíquics. Aquest equip realitza tasques de 
manteniment de les zones verdes, jardineria i parcs 
infantils, i ho fan amb una gran dedicació i amb una 
enorme satisfacció de treballar al servei del poble. El 
seu compromís és un exemple a seguir i gràcies a ells 
gaudim d’espais verds nets i ben cuidats.

Fa unes setmanes es van dirigir a l’Alcalde i li van 
expressar la seva decepció perquè tot i que fan un 
gran esforç en deixar els parcs infantils ben nets per 
a que hi puguin gaudir els infants, es troben que els 
parcs tornen a estar bruts de seguida. Senten el seu 
treball menyspreat i preguntaven com és que la gent 
no entén que és molt més fàcil no embrutar que netejar 
i que quan una persona embruta hi ha molta gent que 
després ha de conviure amb aquesta brutícia. És tan 
difícil d’entendre?

> Ascensor

Feina ben feta
versus incivisme

> La instantània

L’esport roquerol va als
campionats d’Espanya

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

El Balonmano la Roca ha firmat una de les seves temporades més brillants. Enguany 
ha aconseguit que cinc equips quedin entre els primers de Catalunya i competeixin 
al Campionat d’Espanya, essent un dels clubs de l’Estat que hi aporta més equips. 
Concretament són l’infantil masculí -veure foto- (campió de Catalunya), cadet masculí 
(subcampions), cadet femení (subcampiones), infantil femení (terceres) i sènior femení 
(subcampiones).

La Roca té una llarga tradició de handbol però també en futbol es comença a destacar. 
La Neus Dominguez Carrillo, ha estat campiona d’Espanya de seleccions autonòmiuqes 
amb Catalunya en la categoria Sub-16

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 
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