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> A fons

> Construint un projecte de salut
La primera pedra del Centre Mèdic de Santa Agnès és el pas més recent
en la creació d’un projecte més ampli de serveis sanitaris per als
habitants de la Roca.

Primera pedra del Centre de
Salut de Santa Agnès
Des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès s’ha treballat i es treballa per millorar els serveis sanitaris
i socials del municipi. L’últim exemple és la posada
de la primera pedra del Centre de Salut de Santa
Agnès de Malanyanes, acte presidit per Marina Geli,
consellera de Salut, el passat 11 de febrer. Durant el
seu discurs inaugural, la consellera va assenyalar
que tota aquesta feina no està dirigida sols a crear
un nou centre d’atenció mèdica, sinó construir un
projecte de salut, que es fonamenta en els serveis
sanitaris, però alhora promou la cultura de pràctiques saludables i, conjuntament amb l’Ajuntament,
està integrat amb els serveis socials i de suport a
les persones amb dependències, especialment la
gent gran.
Avançant-se a les necessitats
Com va assenyalar Miquel Estapé, alcalde de la
Roca, durant el mateix acte, el Centre Mèdic de
Santa Agnès “arriba en el moment que ha d’arribar,
abans que el creixement de Santa Agnès faci que
l’actual consultori es quedi petit”. Va destacar que
en els darrers 12 anys s’ha fet una progressió enorme
en serveis de salut: s’ha passat de 4 professionals
que visitaven a casa seva, en sales poc adequades,
a uns 21 professionals amb dedicació complerta i
uns 9 en dedicació parcial, amb tres centres mèdics,
a la Torreta, a la Roca centre i ara també a Santa
Agnès. El de la Torreta es van inaugurar al 2000,
quant tenia una població de més de 2500 habitants,
i l’Ajuntament va haver de finançar la seva major
part per assegurar que es feia. El de la Roca centre es acabar la construcció al 2003, després que
l’Ajuntament finances durant molts anys un local

del lloguer al carrer Pirineus. L’equipament de Santa
Agnès, utilitza una parcel·la cedida per l’Ajuntament
i es finançat en la seva totalitat per CATSalut, tal
com hauria d’haver estat sempre, en funció de les
competències que té cada administració.
El nou Centre de Salut de Santa Agnès
Aquest nou equipament estarà situat a la cantonada dels carrers Pau Casals i Migjorn, i comptarà
amb gairebé 400 m2 de superfície, amb sis sales
d’atenció mèdica: dues d’infermeria, una de pediatria, una de consulta mèdica general, una de tractaments i una sala polivalent. Està previst que entri en
funcionament a principi del 2008.
La millora en l’espai ha anat acompanyat en una
millora del servei des de fa uns mesos i les visites
mèdiques han passat de ser un parell de dies a la
setmana a ser diàries.

Un model de gestió innovador
El model de gestió de l’Àrea Bàsica de Salut (ABS)
mitjançant l’ens públic del Consorci Hospitalari
de Catalunya, ha permès implantar un model de
gestió més àgil, menys burocràtic, amb uns serveis
d’infermeria més resolutius i una major dedicació dels
metges als malalts, ampliant l’oferta de serveis gratuïts,
com per exemple en odontologia i podologia, que no
gaudeixen la majoria de municipis. Un model que ha
rebut una excel·lent valoració en l’enquesta de gestió
de l’any passat i que ha fet que l’ÀBS de la Roca sigui
avui un centre referent a Catalunya. Gràcies a aquest
model s’ha aconseguit que el temps mig d’espera no
arribi a 20 minuts i que la durada de la visita no sigui
inferior als 10 minuts. Un altra indicador rellevant és la
prescrip-ció de genèrics que és de més del 33%, quan
la mitjana de la regió sanitària és del 18%.

La nova llei de Dependència
El gran repte de futur que té al nostra societat és
donar una assistència de qualitat sociosanitària a les
persones amb dependència, és a dir, a les persones
(especialment la gent gran) que requereixen d’ajuda
per a desenvolupar les activitats essencials de la seva
vida diària. La nova Llei de Dependència de l’Estat, ha
obert un camp nou dels serveis a les persones, que
millorarà els ajuts econòmics a les famílies que cuiden
persones amb dependències, promourà la creació de
centres de dies i residències, etc. La implantació serà
gradual i durant els primers anys es prioritzaran les
persones amb situació més greu de dependència. A la
Roca ens hem avançat a l’aplicació d’aquesta llei i hem
transformat els casals dels avis en centres de serveis a
la gent gran, i impulsat un servei d’atenció domiciliària
amb una inversió de 300.000€ per al 2007.
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> A fons / Serveis Socials
EDITORIAL
Avui a la Roca som capdavanters en construir un projecte de salut que
integra els serveis sanitaris i socials, coordinant les actuacions de tots els
professionals que ara treballen conjuntament, per a oferir als ciutadans la
millor atenció global.

Construint un
projecte de Salut
miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

Serveis Socials
Amb l’objectiu de construir un projecte comú
de salut, des de fa un parell d’anys a la Roca
els serveis socials i els serveis sanitaris actuen
de forma coordinada i integrada per a millorar
la detecció i per a oferir als ciutadans la millor
atenció global. Per aquest motiu els serveis
socials de l’Ajuntament estan ubicats en la
mateixa Àrea Bàsica de Salut, conjuntament
amb els professionals sanitaris.
Amb aquests serveis el ciutadà té una sola
porta d’entrada a tots els serveis sanitaris i
socials, i quan hi ha un problema, els dos equips
treballen transversalment, elaborant el diagnòstic, oferint les prestacions i executant les
accions adients. Els principals serveis socials
són els següents:
Unitat Bàsica d’Atenció Social Primària
La Roca gaudirà properament d’una Unitat
Bàsica d’Atenció Social Primària (UBASP) pròpia
i independent dels municipis de Vallromanes i
Vilanova, municipis amb els quals es compartia
fins ara. La Roca disposarà d’un equip d’atenció
social dedicat exclusivament al municipi, format per una treballadora social, una educadora
social i una coordinadora de serveis d’atenció
domiciliària.
Servei d’Atenció Domiciliària (SAD)
Dins de l’àmbit social, es fa un seguiment constant i periòdic al domicili de les persones amb
dependència que necessiten un ajut per a les
tasques essencials del dia a dia. S’han incrementat els recursos i el personal amb treballadores familiars, auxiliars de la llar i serveis de
menjador a domicili. Aquests nous serveis han
tingut una excel·lent acceptació i en poc més
d’un any s’ha multiplicat per quatre el nombre
d’hores d’atenció en domicili, fins arribar a les
3.500 hores.
Aquest servei té un caràcter universal per a les
dependències lleus o moderades, que són avaluades prèviament per l’equip sanitari bàsic, i es
financia amb un sistema de copagament en funció del nivell de renda. Per al 2007 l’Ajuntment hi
dedicarà 90.000€.
El Punt Dona
Espai d’assessorament legal per a qualsevol problemàtica jurídica, des de situacions de violència
domèstica fins a tràmits familiars.
Prevenció de les drogodependències
L’Ajuntament, conjuntament amb la comunitat

El passat 11 de febrer, vam posar la primera pedra del
nou centre mèdic de Santa Agnès. Més enllà de l’acte
simbòlic, va ser un dia assenyalat perquè per primera
vegada en molts anys els serveis sanitaris es planifiquen amb temps i amb recursos, de manera que ens
avancem a les necessitats immediates.

educativa organitza el programa de prevenció
de les dogrodependències “Fem pinya” per als
alumnes de 6è de primària.
Curs de cuidadors
Dirigit als familiars de malalts dependents que
cuiden la família, i això els comporta situacions
conflictives personals o de salut. És un curs
d’afermament personal, per minimitzar les conseqüències negatives que pugi comportar la
nova situació.
Programa d’intervenció
comunitària La Torreta
Impulsat per l’Ajuntament l’ABS, implica els
veïns per evitar que els problemes comunitaris
siguin el detonant d’altres problemes de salut.

En deu anys hem aconseguit fer una progressió
extraordinària en els serveis de salut. Hem passat
de quatre a més de vint-i-un professionals. De fer les
visites a la casa dels metges, en sales poc adequades,
a disposar de tres centres mèdics perfectament equipats. I d’oferir serveis socials únicament a les persones
en extrema necessitat, a oferir serveis de teleassistència, atenció domiciliària, serveis a la gent gran, amb
un caràcter universal, i tot multiplicant el nombre de
beneficiaris.
En aquest procés, l’Ajuntament ha tingut un paper
molt actiu i decisiu. De vegades hem hagut de fer un
esforç econòmic que anava més enllà de les nostres
competències, com ara amb el finançament del centre
mèdic de la Torreta o amb el lloguer d’un local a la
Roca Centre fins que no va estar disponible el Centre
d’Atenció Primària. El 2007, dedicarem més de mig
milió d’euros a millorar els serveis socials i d’atenció
domiciliària, mentre esperem l’aplicació de la nova Llei
de dependència de l’Estat, que preveu més recursos
per a ajuts, centres de dia i residències.
Però no tot són diners; també cal voluntat i lideratge.
Conjuntament amb la Generalitat, vam fer una aposta
agosarada perquè l’Àrea Bàsica de Salut estigués gestionada pel Consorci Hospitalari de Catalunya, un ens
públic municipalista que promou un model de gestió
més proper, àgil i eficient. Avui, a la Roca som capdavanters a construir un projecte de salut que integra els
serveis sanitaris i socials, tot coordinant les actuacions
de tots els professionals que ara treballen conjuntament, per oferir als ciutadans la millor atenció global.
La “salut” és un dels serveis fonamentals que defineixen la nostra qualitat de vida i una de les nostres
principals prioritats, com ho demostren totes les
actuacions que expliquem en aquest butlletí. //
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> grups municipals (+ info a www.laroca.cat)

PSC-GIR
> Què deia CiU fa quatre anys sobre el nou
model de gestió de
salut de la Roca?
L’any 2002, la Generalitat de Catalunya (aleshores
governada per CiU, amb el Sr. Pomés com a conseller de Sanitat) va proposar un model de gestió
sanitari a la Roca mitjançant un ens públic municipalista, el Consorci Hospitalari de Catalunya,
que plantejava un model de governabilitat basat

CiU
> Obres electoralistes
A qualsevol ciutadà/ana li crida l’atenció i el sorprèn que just
l’any anterior a les properes eleccions municipals es comencin
obres arreu del municipi, algunes d’elles necessàries, d’altres ni
tan sols això.
Quan les remodelacions urbanes són fonamentals i imprescindibles per articular la vida social del municipi no cal esperar el
darrer any per dur a terme les actuacions. Quan la construcció
d’equipaments és imprescindible per dotar la nostra comunitat
dels espais on desenvolupar activitats culturals, socials o esportives no cal esperar el darrer any, ans al contrari: com abans en
podem gaudir, millor!
Als ciutadans també ens crida l’atenció el desequilibri en volum
d’obres entre pobles: mentre que a Santa Agnès no s’ha programat cap equipament ni cap espai públic en tot el mandat,
s’aprofita ara el període preelectoral per posar la primera pedra
d’un Centre Mèdic llargament reivindicat (un altre edifici públic

ICV
> Les persones,
el més important
En els últims anys aquest senzill i bàsic precepte ha marcat la prioritat política d’ICV tot
i l’esforç d’algunes forces de centrar la discussió en les seves obsessions com l’urbanisme i
el tracte de favor.
Les persones com a eix d’actuació d’un govern

ERC
> Electoralisme?
Les estadístiques i les xifres poden amagar les realitats.
Fa pocs mesos aquest butlletí ens oferia la notícia que
l’Ajuntament estava en nombres verds, però en canvi
no es comentava res del deute de més de sis milions
d’euros que arrossega el municipi (amb un pressupost
per a l’any 2006 de deu milions i escaig, mentre que
el nou pressupost per al 2007 és de dinou milions).
És ben curiós que en aquest pressupost l’Ajuntament
s’atribueixi com a obra pròpia la depuradora de la Roca
(8,5 milions) o que després de l’aprovació del pressupost el primer que fa l’equip de govern és demanar un
nou crèdit bancari. Al darrer butlletí, el PSC diu que es

en la proximitat, en l’autonomia de gestió, en la
implicació dels professionals, en què l’opinió de
l’Ajuntament es tenia en compte. Un model innovador que tenia com a objectiu trencar les dinàmiques burocràtiques i jeràrquiques de l’Institut
Català de Salut, per aconseguir uns serveis més
propers, més àgils i eficients. El temps ens ha
donat la raó: avui el model de gestió de salut de la
Roca és un dels serveis més valorats pels ciutadans
i és un centre referent a Catalunya.
Malauradament, aquesta decisió va tenir l’oposició
frontal del grup municipal de CiU. Fins al punt que
va donar suport a una campanya de difamació dient
que amb aquest model es reduirien les prestacions
sanitàries (tot el contrari del que ha passat), que
es privatitzaria el servei (res més lluny de la veritat) o que caldria anar a visitar-se a Mataró (cada
dia es presten més serveis als centres mèdics que

redueixen els desplaçaments).
La seva oposició els va portar a votar en contra de
l’adhesió de l’Ajuntament als òrgans de govern del
Consorci Hospitalari de Catalunya, fet que ens hi
donava veu i vot. Us recomanem la lectura de l’acta
del ple del 4 d’abril del 2003 (pàg. 19), on podem trobar les següents declaracions del portaveu de CiU,
Rafael Ros: “[...] la qualitat de la sanitat està fallant
en els tres mesos i escaig que fa que es desenvolupa
[...] que vostè porti a aprovació l’adhesió al Consorci
Hospitalari de Catalunya, després de tot el que ha
passat amb la gestió de la sanitat pública al municipi, realment és una falta d’ètica i d’estètica” [...]
“Deixi el tema... quan ha creat una alarma social
important”.
Davant d’aquesta manca de visió, quina credibilitat
té el Sr. Ros per liderar projectes de futur del nostre
municipi?

sense aparcament), i es vol fer la remodelació de l’horta de
la rectoria vella, un espai que per la seva qualitat ambiental i
paisatgística seria millor no tocar.
La Torreta —que ha restat abandonada durant tot el mandat—
veu ara com s’imposa el sentit comú i el carrer València torna
al seu sentit natural de circulació, la correcció d’una imposició
anterior que mai s’hauria d’haver produït. A la Torreta s’ha
programat una única obra, la remodelació completa de la plaça
de Valldoriolf, un espai públic cèntric i molt freqüentat, símbol
dels primers espais públics aconseguits des de la recuperació
de la democràcia. Quant a la Torreta i a tot el municipi, els
ciutadans encara ens preguntem: per a qui era el parc que es
va fer a l’altre costat de la carretera? Just abans de les darreres
eleccions municipals, ara la pregunta esdevé dubte: abans de
tocar espais que ja funcionen amb inversions milionàries, no hi
ha altres prioritats més elementals?
A la Roca Centre la profusió d’obres provoca una situació
de caos. Dues places dures que seguiran travessades per
dues carreteres. Aquí les preguntes dels ciutadans perplexos
s’acumulen: calia tocar espais que ja funcionaven com la plaça
de l’Ajuntament? Calia destrossar espais d’una qualitat ambiental notable com l’antic Casal d’Avis, demolint les tanques de

forja que protegien d’aquesta carretera tan perillosa? Calia
perdre bona part de la vegetació existent?
I les voreres del carrer Catalunya? Anys i panys malmeses, per
què ara, dotze anys després? Per què així, generant una barrera
vegetal, amb una tanca vegetal que provoca greus situacions
d’inseguretat viària? A qui se li ha ocorregut? Per què ningú ha
consultat els veïns? Per què ningú ha consultat les altres forces
polítiques?
Per què no es treballa primer per eliminar la carretera, veritable
tara i barrera que dificulta poder articular la vida social i urbana
del municipi?
Queden dos edificis programats des de l’any 1996. El Centre
Cultural, un altre edifici públic sense aparcament, poc accessible, tancat i hermètic. És potser el símbol que pretén amagar la
cultura com ha fet sempre aquest equip de govern? I el pavelló
poliesportiu? Un altre edifici sense aparcament, necessitat bàsica en aquest tipus d’equipaments. Dues obres programades fa
més de deu anys i que ni tan sols s’hauran finalitzat per tallar les
cintes. L’actual equip de govern pretén justificar aquests retards
per dir que no són obres electoralistes.
No s’ha fet prou mal ja en els darrers dotze anys?
La Roca necessita un canvi!!! No un recanvi.

d’esquerres i progressista s’ha manifestat amb
l’engegada de nous serveis com ara la universalització del servei d’assistència domiciliària
(SAD), l’escola bressol Les Orenetes, els canvis en la gestió dels casals o la potenciació del
servei municipal de transport.
Les persones com a prioritat de l’acció de
govern ha suposat que el 2007 es portin a
terme noves actuacions com el servei de
menjador als casals, la preinscripció per als
habitatges de protecció oficial, l’ajuda en el
transport per a la gent gran, el projecte definitiu de l’escola Mogent i del CAP de Santa
Agnès, entre d’altres.
Les persones com a centre d’actuació de la

pràctica política seguirà sent la línia de treball en el futur: una escola de primària i escola
bressol municipal de dues línies a la Torreta
o la finestreta única per a serveis socials i
sanitaris del municipi.
ICV segueix pensant que les persones han
de ser l’eix d’actuació de la política municipal. Amb una gran falta d’identitat, la dreta
del nostre poble llueix les vestimentes del
progressisme, l’atenció a les persones i la
defensa dels serveis públics sense adonarse que són uns vestits que els van grans. La
dreta, la de veritat, vol ocupar l’espai de les
falses esquerres. Que vindrà després? Fer-se
republicans. Ah, no! Això ja ho han fet!

criticaran les obres iniciades en els darrers mesos com a
“electoralistes”. Nosaltres ja vam criticar al seu moment
algunes d’aquestes obres per manca de rigor i poc
pensades i vam presentar-hi alternatives. Però creiem
que els ciutadans de la Roca són prou intel·ligents per
valorar si a tres mesos de les eleccions són obres electoralistes o no. Al mateix butlletí, ICV diu que no ens hem
dignat a presentar un pressupost alternatiu per al 2007,
però s’oblida que cada any hem presentat peticions per
ser incloses en el pressupost i que l’equip de govern s’ha
negat a acceptar-les. Nosaltres no diem que a ICV de la
Roca siguin falsos ecologistes, però sí que constatem
que, quan hem presentat iniciatives que veritablement
incideixen en la defensa del patrimoni natural, l’equip
de govern hi ha votat en contra (moció per demanar
un PEIN per al riu Mogent, moció per aprovar en ple el
catàleg d’arbres i arbredes del municipi que cal protegir
o la petició d’informació a l’equip de govern sobre la
pota del IV Cinturó —que trinxarà de nou el municipi— i
de la qual ERC hem estat l’única formació local que ha

presentat un al·legació i una alternativa). ICV també
oblida, quan parla de l’1% del pressupost destinat a
cooperació, que aquesta proposta figurava al nostre
programa electoral, i que la moció d’aprovació en un
ple la va presentar el grup d’ERC. Nosaltres sempre
hem intentat ser coherents amb els nostres principis
d’esquerres i de defensa del territori i del país, i per això
hem estat el grup polític que ha presentat més mocions
durant aquesta legislatura. Recentment, la mateixa ICV
deia en un ple que era just reconèixer que ERC era el
grup que havia presentat les mocions més ben treballades. Nosaltres hem intentat fer sempre allò que va dir
el primer dia el nostre únic representant: que pel bé del
nostre poble i dels seus ciutadans votaríem favorablement a tota proposta que fos positiva per al municipi,
vingués de l’equip de govern o vingués de l’oposició.
Sempre hem estat coherents amb aquest principi i amb
el principis d’Esquerra, amb rigor i protagonisme discret, mentre que d’altres han preferit la retòrica buida
i la incoherència.
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> Des del municipi

> Notícies

L’Ajuntament és propietari d’una finca de 100 ha al
sector de can Planes, fruit de les cessions gratuïtes
i obligatòries a les zones verdes del desenvolupament del sector de Maiols – can Planes. Amb
aquesta finca l’Ajuntament es converteix en un dels
municipis de la comarca amb més sòl de bosc. La
propietat municipal d’un espai tan emblemàtic pel
municipi, lloc habitual de passeig i de lleure a la
zona del preparc de la Serralada Litoral permetrà
assegurar el seu bon manteniment forestal, reduir
el risc d’incendis i permetre gaudir d’aquest privilegiat entorn natural amb respecte al medi.
L’empresa Agro’90 és l’encarregada de redactar el
pla tècnic de gestió forestal que té com objectiu
aconseguir que l’explotació dels boscos sigui viable
i al mateix temps que es reforci la funció ambiental
del bosc i els seus valors culturals. El pla tècnic

> Aprovat definitivament
el pla de millora urbana del
Casc Antic de la Roca centre

MEDI AMBIENT

serà redactat per un enginyer forestal i defineix un
comprimís per un període mínim de 10 anys, de treballs silvícoles de manteniment i millora de la massa
forestal, seguint criteris de sostenibilitat ambiental
i econòmica. Aquesta acció està inclosa dins del
Pla d’Acció Ambiental que va aprovar l’Ajuntament
al 2006.
A més del patrimoni natural, aquesta finca inclou
un conjunt d’importants restes prehistòriques (com
el dolmen de can Planes, la pedra Foradada i la
pedra de l’Escorpí) que està previst que durant 2007
es restaurin i senyalitzin adequadament. Inclou
també la masia del segle XVII de can Planes on
l’Ajuntament es planteja la possibilitat de treure
una concessió per a finançar el seu manteniment i
ubicar-hi un centre públic per a promoure el patrimoni natural i històric municipal.

es permetrà la vinculació de les places obligatòries
d’aparcament o, sinó es possible, el dipòsit d’una
finança per a que l’Ajuntament pugui realitzar actuacions de creació de noves places d’aparcament.
Aquest Pla també permetrà un millor aprofitament
urbanístic que fomentarà la rehabilitació dels habitatges i la instal·lació de comerços. Tot el contrari
del que havia passat fins ara, on una normativa,
molt restrictiva i poc clara, ha provocat que hi hagi
bastants habitatges buits o infrautilitzats. Al mateix
temps s’afavorirà la instal·lació de comerços que
gaudiran d’avantatges en l’aprofitament de dels
patis interiors i en les exempcions de la creació de
places d’aparcaments.
El pla de millora urbana s’ha aprovat després d’un
treball de tres anys que ha anat acompanyat d’un
ampli procés participatiu.

>>

La Comissió d’Urbanisme de la Generalitat de
Catalunya ha comunicat recentment l’aprovació
definitiva del “Pla Especial de Millora Urbana del
Casc Antic de la Roca centre”. Aquest Pla es va plantejar per a donar resposta a la pèrdua de centralitat
i de vitalitat del casc antic als darrers vint anys,
i conjuntament amb la urbanització de les noves
places del Mogent, can Torrents i de l’Ajuntament,
vol articular un projecte de regeneració urbana
amb l’objectiu de relligar el vell i el nou centre de la
Roca en un nou eix urbà que redescobreixi i alhora
dinamitzi el nucli històric. Aquesta àmplia transformació urbana busca potenciar un nou eix cívic,
d’activitat comercial i de convivència que unirà el
casc antic, des de la plaça de l’Església, fins a la zona
de l’eixample, a la plaça de l’Era.
Amb aquest Pla es resol la complexitat de les normes
vigents, que plantejaven dificultats d’interpretació i
no facilitaven un desenvolupament urbanístic coherent. La normativa es basava en la parcel·la i en
la relació entre parcel·les, de manera que qualsevol modificació en una d’elles repercutia en les
altres. El Pla defineix una interpretació dels drets
d’edificabilitat amb una definició clara i unívoca de
les alçades i nombre de plantes permeses per a cada
illa, que evitarà els greuges comparatius.
La proposta del Pla tendeix a regularitzar les alçades
a PB+2 seguint les alineacions principals. En PB+1
(amb possibilitat de golfes habitables) es troba el
tram del carrer Major que té una amplada inferior
als 8 metres. L’obligatorietat del garatge només es
planteja en parcel·les a partir d’una certa amplada i

>>

> Pla Tècnic de Gestió Forestal de Can Planes

> Inauguració
dels vestidors de la Torreta
El proper 18 de març a les 15.30h, tindrà lloc al
camp de Futbol Municipal de la Torreta la inauguració dels Vestidors i Serveis del Camp de Futbol.
Aquest acte suposa l’obertura al públic d’aquest
espai després de les obres que s’han realitzat. Les
reformes han dotat l’equipament de sis vestidors:
quatre per als usuaris del camp de futbol, i dos de
polivalents per als usuaris del gimnàs i del futbol;
a més de tres més destinats als tècnics esportius.
Complementàriament, l’espai estrena també un
bar, serveis, magatzems, infermeria i bugaderia
esportiva.
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> Des del municipi

> Notícies
> Actuacions al carrer Catalunya per potenciar-lo com espai urbà
L’Ajuntament ha portat a terme diferents actuacions al carrer Catalunya dirigides a transformar
la fesomia d’aquest espai urbà. L’objectiu ha
estat convertir l’actual carretera en un veritable
carrer on veïns, vianants i vehicles puguin utilitzar-lo sense disfuncions. Per exemple, s’han
reparat diversos trams de la vorera que estaven
malmesos; s’ha millorat la capacitat de drenatge
de la carretera, obrint embornals que havien
quedat fora de servei; s’han retirat arbres malalts
i envellits i s’ha reposat l’arbrat viari plantant
noves unitats. Els propers objectius han de ser,
de forma necessària, reduir el volum de circulació existent, sobretot, de vehicles pesats i disminuir la velocitat de circulació en aquest carrer.

Tot i això, el consistori és conscient dels problemes de visibilitat que ha generat la instal· lació
del nou arbrat en alguns dels accessos al carrer
Catalunya, i per aquest motiu s’instal· laran
properament miralls enfront de cada sortida de
pàrquing i de la cruïlla amb el carrer Reixac per
tal de facilitar les maniobres de sortida i evitar
els problemes actuals.
Un cop assolits aquests objectius es procediria a realitzar les actuacions infraestructurals
d’ampliació de les voreres existents i de reducció
de la calçada existent a un sol sentit de circulació. Tot plegat permetrà que el carrer Catalunya
sigui un carrer de la vila i no una carretera de
tipus interurbà.

> Estudi per a fer una escola bressol i una nova escola infantil
i de primària a la Torreta
L’Ajuntament ha encarregat un estudi d’alternatives
per a la construcció d’una escola bressol i la nova escola
infantil i de primària (CEIP) de la Torreta en la parcel·la
d’equipaments educatius situat entre el carrer Josep
Torelló i can Tàpies. El treball està essent realitzat per
l’equip Urgell Arquitectes, amb una àmplia experiència
en aquesta tipus d’actuacions. Els resultats d’aquest
estudi es presentaran públicament durant la propera
visita al municipi del conseller d’Educació, el Sr. Ernest
Maragall, el proper 22 de març.
El projecte del nou CEIP preveurà que la biblioteca de
l’escola tingui accés independent per a poder ser utilitzada fora de l’horari lectiu pels veïns del barri. També
inclourà la construcció d’un pavelló poliesportiu que
també podrà ser utilitzat per les entitats i veïns de la

Torreta, fora de l’horari escolar. El solar on es proposa
construir les dues noves escoles té una superfície
d’11.125 m2, que es prou ampli per acollir els dos equipaments. Un dels reptes que té l’empresa encarregada
de l’estudi serà la convivència de l’actual escola amb les
obres, la solució de la qual s’inclourà en l’estudi.
L’Ajuntament ha arribat a l’acord amb el Departament
d’Educació, de fer-se càrrec de la redacció del projecte i avançar el seu finançament. Això permetrà
agilitzar la seva tramitació i facilitar la participació de
la comunitat educativa en l’elaboració del projecte.
La Generalitat es farà càrrec de la construcció del
CEIP i l’Ajuntament construirà el pavelló poliesportiu
i l’escola bressol, amb la col·laboració econòmica de
la Generalitat.

> Bibliocau i guies de lectura a la Biblioteca de la Roca
La Biblioteca de la Roca ha inaugurat dos nous serveis
per promocionar la lectura infantil i juvenil i donar
a conèixer el fons bibliogràfic a través dels gèneres
literaris.
Amb l’objectiu d’incentivar la lectura entre els nens de
set a tretze anys, s’ha situat dins l’àrea infantil de la
Biblioteca el Bibliocau de la Bruixa Roquerola. El plafó
es divideix en quatre espais:
1) Recomana un llibre: Pretén aconseguir que els nens
escriguin recomanacions dels llibres que llegeixen.
Es planteja com un joc en què cada participant es
representa amb un animal, i se’ls regala un bolígraf
de la biblioteca per incentivar-los a participar-hi.
2) Escriptor de moda: Es promou un autor a partir
d’una breu bibliografia i de l’exposició de llibres seus
de la Biblioteca que estan en préstec.
3) Activitat que no et pots perdre: Cada mes s’informa

els nens de les activitats destacades de la Biblioteca
o del municipi.
4) La Poció de la Bruixa: Espai de participació i interacció dels nens a través d’endevinalles, plantilles
per dibuixar, trencaclosques, etc.
D’altra banda, la Biblioteca elabora una guia de lectura quadrimestral que presenta diferents gèneres de
novel·la amb una selecció d’autors i títols. L’objectiu
és dotar la BPLRV d’una eina per difondre el seu fons,
i oferir-la a l’usuari perquè ampliï el seu coneixement
literari. Cada quatre mesos, es publicarà una nova
edició amb gèneres nous. Tenint en compte que el 70%
dels lectors trien autors contemporanis, mediàtics
i molt coneguts, la guia pretén ampliar l’horitzó del
lector divulgant també les obres d’autors clàssics i poc
coneguts.
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> Des del municipi / Notícies

> Creació de nous ecosistemes fluvials al riu Mogent
Des del passat 19 de febrer, s’estan portant a terme
els treballs de millora mediambiental i de condicionament hidràulic del riu Mogent, en el tram
comprès entre la Roca centre i Vilanova del Vallès.
Aquesta és la tercera actuació als darrers dos anys
de millora de l’ecosistema del riu Mogent al pas per
la Roca del Vallès.
L’objectiu d’aquests treballs és la creació de nous
ecosistemes fluvials als marges del riu mitjançant la
plantació de vegetació de ribera, així com la neteja
de la vegetació que ocupa la llera del riu i que impedeix la seva capacitat hidràulica en cas d’avinguda,
i que causen freqüents i importants inundacions als
camps de conreu adjacents, com els del passat 13 de
setembre de 2006.

>>

El treball conjunt de l’Ajuntament de la Roca, la
Comunitat de Regants del Pla de La Molinada, la
Comunitat de Regants de Can Rovira, Can Solei i
Can Gol, la Comunitat de regants del Camp Gran i
la Comunitat de regants del Presseguerar, han permès la intervenció en conjunt sobre una longitud de
3.800m al riu Mogent.
Els treballs previstos al terme municipal de la Roca
estan pressupostats en 240.000€, i s’afegeixen
a les intervencions realitzades recentment amb
aquesta mateixa finalitat a Can Massaguer, Santa
Agnès, la zona adjacent a la Bassa dels Ànecs i al
Carrer Major i Carrer Església.
Els treballs es realitzen amb la col·laboració d’Aigües Ter
Llobregat i s’executen per DRIM medi ambient, SL.

> Restauració Retaule
Santa Agnès

> S’amplien les obres
de can Tàpies

El retaule barroc de Santa Agnès de l’escultor Jaume
Roix (1681) ha estat recentment restaurat pel Centre
de Restauració de Bèns Mobles de la Generalitat de
Catalunya.
Està format per una predel·la, dos pisos de compartiments entre columnes salomòniques, amb relleus on
s’expliquen escenes de la vida i passió de Santa Agnès, i
un coronament amb la representació de Déu pare etern.
Al centre es troba la talla a tamany real de Santa Agnès.
La recent intervenció ha consistit en la neteja de la brutícia acumulada i el fumat, l’eliminació parcial del vernís
enfosquit i els retocs pictòrics alterats, i un tractament
preventiu de desinsectació, que el protegirà de l’atac
de corcs. L’equip de restauració compta amb els experts
Mònica Guitart Mas, Maria Maté Mendez i Mª Eulàlia
Teixidor Bosch.

Les obres de reforma de can Tàpies estan previstes que s’acabin al mes d’abril. El termini d’execució
s’han ampliat respecte al projecte original perquè les
obres s’han ampliat els treballs per a resoldre alguns
problemes estructurals que han aparegut durant les
obres, s’ha decidit arranjar la teulada que tenien alguns
problemes de goteres i, també, s’ha aprofitat per a
deixar a punt la preinstal·lació de l’aire condicionat.
Tot i que aquestes actuacions comporten un endarreriment, l’Ajuntament ha preferit fer una reforma
integral i avançar-se a possibles problemes que podrien
haver aparegut en un futur. Amb aquesta reforma
l’equipament de can Tàpies oferirà dos serveis: a la
planta baixa, el casal d’entitats (ja finalitzat); i a la primera planta el centre de la gent gran.

> Autobusos cada 20 minuts a la Torreta
>>

El passat 26 de febrer els alcaldes de la Granollers,
Canovelles i la Roca van anunciar que a partir del
5 març s’amplien en dos nous autobusos la línia 1
de Transports Municipals de Granollers, que passa
per la Torreta, per a augmentar la freqüència de
pas dels autobusos de 30 a 20 minuts. Els diumenges i els festius també es millora la freqüència, i
passa a cada mitja hora durant tot el dia. La línia
1 és la més utilitzada a Granollers, amb un creixement de gairebé el 20% d’usuaris durant el darrer
any, i connecta Can Gili, Canovelles, l’Hospital,
el centre comercial del Ramassar, el tanatori, la
Torreta i el centre de Granollers. L’increment de

freqüència anirà acompanyat de la instal·lació
de plafons electrònics a les principals parades
que informaran del temps d’arribada del proper
autobús: a la Torreta s’instal·larà a la plaça dels
Ametllers.
L’alcalde, Miquel Estapé, va destacar durant la
presentació que “hem potenciar el transport públic
perquè és l’única resposta viable a l’espectacular increment de la mobilitat del nostre mode de vida actual”.
I va afegir que ”ho hem de fer tots els municipis
implicats de la conurbació de Granollers perquè en
transport urbà les actuacions conjuntes sumen molt
més que les iniciatives individuals de cada municipi”
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> Tres en u

> Un tast d’arts molt variades
La programació cultural al nostre municipi es diversifica en diferents
disciplines i públics. Els més petits podran gaudir d’un espectacle de circ a
Santa Agnès, mentre que a la Torreta una exposició de miniatures de quadres
de la història de la pintura aportarà una lliçó artística per a tots els públics.
I a la Roca Centre, la curiositat per les tradicions de l’Índia es reflecteixen
sobre el paper fotogràfic.
Santa Agnès de Malanyanes

> La màgia del circ
Seguint la programació infantil d’aquest trimestre
a Santa Agnès de Malanyanes, aquest mes de març
s’ha programat un espectacle de circ. La cita és el
proper dissabte 10, a les 17.30 h al centre cívic de
Santa Agnès, on menuts i grans podran gaudir de
l’espectacle Viceverso a càrrec de la companyia de
Circ Hula, de Tarragona.
Viceverso ens endinsa en un món on tot és possible,
amb una història que comença quan el nostre reflex
surt del mirall. L’espectacle és una barreja d’humor,
teatre i variades disciplines del món del circ, com el
clown, la màgia o les malabars i els jocs d’equilibri.
L’actuació es dirigeix a tota mena de públic i promet
ser especialment expressiva i comunicativa, ja que
no té text. La seva duració és d’una hora.

La Torreta

> La història de la pintura
en miniatura
El centre cívic La Torreta acull aquest mes una
exposició itinerant de gran valor artístic i cultural.
Es tracta de la mostra de miniatures “El Museu
Imaginari”, de l’artista Àngel Castanyer. L’exposició
consta de quaranta-quatre reproduccions en miniatura d’obres clàssiques de la història de la pintura,
emmarcades i acompanyades d’un tauler on s’indica
el nom del pintor, el títol de l’obra, l’any de realització, el museu on es troba i, en alguns casos, una
petita biografia del pintor i la història del quadre.
Aquesta mostra té un alt valor didàctic perquè la dispersió d’aquestes grans obres d’art impediria que un

visitant pogués veure-les totes en un mateix museu.
A més a més, les reproduccions estan pintades a la
mateixa escala; per tant, ens podrem fer una idea
de les seves dimensions originals. D’aquesta manera, la comparativa de les obres d’art és més palesa,
ja que, per exemple, la reproducció del Gernika
mesura 29,1 x 64,7 cm, i la Gioconda de Leonardo,
tan sols 6,4 x4,4 cm.
El valor artístic de les miniatures ben aconseguides
té encara més interès en conèixer la llista d’autors
reproduïts, pertanyents a diversos moviments estètics i èpoques històriques. Els pintors són (segons el
nombre de reproduccions de cadascun) Velázquez,
Picasso, Van Gogh, Goya, Dürrer, Sorolla, Miró, El
Greco, Monet, Leonardo da Vinci, Ticià, Murillo,
Ingres, Edward Hopper, Otto Dix i Balthus.

La Roca Centre

> Casaments multiculturals
A la Biblioteca de la Roca Centre s’hi exposa la Mostra Fotogràfica “Kunal & Shweta.
Casament a l’Índia”, de la fotògrafa professional Sara Martos.
Sara Martos Puerto va néixer a Barcelona i
des de la infància va viure la fotografia de
ben a prop, fins que s’hi va endinsar professionalment només amb setze anys. Va iniciar
els seus estudis a l’IEFC de Barcelona i va
continuar la seva formació en altres ciutats.
Es va especialitzar en tècniques d’il·luminació,
fotografia industrial, publicitària, moda i estilisme, i sobretot en retrat i reportatge social,

que són els dos vessants que més desenvolupa
professionalment des del 1992, al seu estudi de
les Franqueses del Vallès.
Fa més de tres anys, es va plantejar la possibilitat de fer un recull de diferents rituals d’altres
religions d’arreu del món i moments emotius
d’altres cultures. Aquest plantejament s’ha convertit en el seu nou projecte personal i professional. L’exposició que ara acull la Biblioteca de
la Roca, “Kunal & Shweta. Casament a l’Índia”,
és el treball que obre les portes d’aquest repte,
i en el qual vol reflectir la seva motivació i
passió per la fotografia, tot precedint “Nordi &
Souad. Casament al Marroc”, que actualment
s’exposa a la Biblioteca de Canovelles.
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> Entrevista

> Rutes per conèixer la Roca
En Pasqual Ferré, en Josep Pont i en Josep Jané són tres excursionistes vocacionals
que han dedicat la seva vida a donar a conèixer el patrimoni històric i natural de la
Roca. Fa més de trenta anys que organitzen rutes pel municipi. A l’abril faran una sessió
didàctica sobre el poble i ben aviat trauran un llibre amb totes les rutes.

> Com serà l’excursió que esteu organitzant per
al mes de abril?
J.P: Es diu “Coneix el nostre poble”, perquè no serà
de muntanya, sinó pels carrers, tot ensenyant les
cases que hi havia hagut, i seves famílies.
P.F.: Però pensant en que un 90% de la gent ens
diria que ja el tenen vist, l’explicarem a partir
del segle X, quan es va construir l’església romànica. La va consagrar la filla de Guifré el Pilós, i
n’explicarem l’evolució, el patró, sant Sadurní,
i els copatrons, sant Donat i santa Fausta, etc.
També parlarem del castell, dels hostals que hi ha
hagut a la Roca...
> Per què treballen junts? Com van començar a
preparar aquestes excursions?
J.P: El Josep i jo som guardes forestals de l’ADF
La Roca, i l’ex-conseller Jaume Domènec ens va
proposar fer un equip amb en Pasqual. Ell podia
necessitar ajuda per preparar les excursions,
perquè sempre tenim molta cura de preparar el
camí.
J.J: Per exemple, si anem a Sant Bartomeu, abans
hem deixat un cotxe a can Gol, per trobar el cotxe
al final de la ruta prehistòrica.
P.F: Abans de la iniciativa amb ells, jo ja acompanyava col·legis trenta anys abans. Però des
del 1995 fins avui treballem tots tres. També he
acompanyat TV3, La Dos, grups de Barcelona, de
Vilassar, des dels anys seixanta.
J.P: Ja quan anava a caçar, que jo era jove, abans
de fer la mili, havia après molt anant amb en
Pasqual d’excursió.
P.F: Vaig conèixer la ruta prehistòrica quan tenia
nou anys. Un dia que netejàvem el sotabosc a la
vora de la pedra de les Orenetes, un home ens
va cridar des de dalt de la pedra i ens va explicar
com feien l’oli els primitius, com vivien, i també
els dòlmens, els càtars... A partir de llavors, vaig
començar a anar-hi més sovint a visitar-ho. Primer
no me’n feien cabal, però jo hi seguia anant sol.
Fins a l’any setanta, que va venir l’escola Sant Jordi,

i vaig explicar la ruta a en Francesc Mestres, que
és ex-alcalde, i els va interessar molt. I a partir de
llavors van començar a venir grups.
> M’han dit que preparen un llibre...
P.F: Tota la història d’aquest poble sortirà en un
llibre que es publicarà ben aviat. Si no se’n canvia
res, el títol serà “Rutes, llegendes i històries”. Hi
sortiran totes les rutes i la història de cadascuna,
que he escrit jo mateix. Som un equip, i si bé jo
sóc el que em sé la història, si s’ha de fer una
ruta o netejar un camí, van els meus companys,
perquè jo ja m’he fet gran... Però això és com un
equip de futbol i no hi pot fallar ningú.
> Què destacarien del patrimoni històric i natural de la Roca?
P.F: A part de la ruta prehistòrica, destacaria
una caminada per la font de Can Borrell. Per
mi és molt interessant, perquè passa per un
lloc que se’n diu cal Cucut, ja que en aquesta
casa va néixer un personatge important de la
Roca: el metge Jaume Solà. Era catedràtic de la
Universitat de Barcelona, i quan va haver-hi la
pesta al final del segle XVII, es va dedicar a curar
els pobres sense cobrar res. A Roma, tenien les
relíquies de sant Donat i santa Fausta, i van encarregar al bisbe de Barcelona, en Benet de Sales,
que busqués un personatge destacat per oferirles-hi. I el 1703 van regalar-les al Dr. Jaume Solà, i
ell les va donar a l’església de la Roca, i és d’aquí
d’on vénen els copatrons.

dir que per què no m’inventava per què es deia la
Mansa. Llavors vaig inventar-me un conte sobre
el nom de la font, i d’una gosseta que hi havia per
allà. La gent s’ho va creure, fins a tal punt que una
persona em va dir: “No em crec res del que m’ha
explicat, excepte allò de la gosseta de la Mansa!”
J.P.: La Mansa és famosa perquè vaig portar un
orfeó de l’Hospitalet, la Coral Celesta, a qui vaig
repartir còpies del conte. Eren vigílies de Nadal, i
els de Pineda feien una ruta ciclista que passava
per allà. A la muntanya hi feien parades, i nosaltres els convidàvem a menjar taronges, o a beure.
Recordaré sempre que es van posar a cantar
nadales al Foc de Selles, i feien més ressò que en
un teatre important de Barcelona. Va ser un dels
dies més macos que recordo.
P.F.: També tinc moltes llegendes escrites de la
Roca. Però en el llibre no hi són totes, només les
dels llocs on passem.
> Què cal fer per donar a conèixer el patrimoni
d’una forma amena?
J.J.: Aquesta és una cosa molt difícil. La gent
marxa a París, Londres, etc., però no coneix el seu
poble. I no sé com es pot canviar...
P.F.: Per mi, és una cosa que s’ha de portar a la
sang. Nosaltres ens sentim roquerols de socarel, i ens vam proposar donar a conèixer tot allò
bonic que tenim al poble perquè la Roca ho conegués. No sé per quin motiu, la gent que ha nascut
aquí no hi té gaire interès. A les excursions ve
més gent que ha vingut de fora que els nascuts
aquí. I el jovent, si hi van, hi van pel seu compte.
Amb el nostre grup vénen sobretot matrimonis, i
parelles joves amb canalla. //

> Quina és la seva ruta preferida?
Tots tres: Aquesta precisament.
P.F: A més, passa al costat del castell, que és un
dels llocs més bonics de la Roca. Hi ha una arbreda molt bonica, però ara l’amo l’ha tancada.
J.J.: És una llàstima, veritablement. Hi ha bastanta polèmica sobre això.
> He sentit que a les excursions també repartiu
contes que us inventeu...
P.F.: Vam fer una ruta cap a la Mansa, i el Josep,
quan quedaven cent metres per arribar-hi, em va
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> Amplificador

> El municipi multiplica per sis les zones
verdes en els darrers 4 anys
Es convoca un nou concurs per a millorar el manteniment de les
zones verdes i potenciar-les com espais de lleure i per a gaudir de la
natura del nostre entorn

> Nou concurs de les zones verdes

> El verd, senyal de benestar

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha aprovat el
plec de condicions del nou concurs de manteniment i conservació de les zones verdes enjardinades de titularitat municipal amb un pressupost
per al 2007 de 263.000€. El creixement del
municipi i una bona gestió urbanística ha anat
acompanyat un augment important dels espais
verds que ha multiplicat per sis les zones verdes
de fa quatre anys, passant de 116.000 m2 a més
de 637.000 m2, tal com s’especifica al plec del
concurs. L’ampliació d’espais verds ha anat acompanyat d’un pla de millora dels parcs infantils que
inclouen una àmplia reforma de sis espais i la
creació de quatre nous parcs en zones verdes.

Les zones verdes suposen per als ciutadans un
espai de lleure i de relació, de contacte amb
el medi, de passeig i de descans, de gaudir de
la natura del nostre entorn, que contribueix a
millorar el benestar entre els habitants i formen
part de la qualitat ambiental i paisatgística dels
nostres municipis. És tan important que el verd
vagi creixent en quantitat, com que ho faci en
qualitat i el valor qualitatiu de les zones verdes
depèn, en gran part, de la seva proximitat als
ciutadans i ciutadanes. L’Organització Mundial
de la Salut recomana la creació de xarxes d’àrees
verdes accessibles a no més de 15 minuts a peu.
A la Roca tenim la sort de gaudir d’espais verds a
menys de cinc minuts.

> El manteniment
de les zones verdes
El manteniment i la conservació de les zones
verdes és un aspecte clau per a gaudir plenament,
tot l’any d’aquests espais. El plec de condicions del concurs que ara s’ha aprovat preveu la
dedicació de cinc operaris de forma permanent
i un encarregat que s’encarreguen d’assegurar el
bon estat de les zones verdes. A banda del concurs, l’Ajuntament té un conveni amb la Fundació
Privada Vallès Oriental que realitza una part de
les tasques de manteniment de zones verdes a la
Roca centre amb un equip de quatre treballadors
discapacitats intel·lectuals, coordinats per un tècnic de la unitat de serveis municipal.

> Contracte integral
El contracte és de tipus integral, i per tant no només
abasta les operacions de tractament i cura de la vegetació, sinó que dins de l’àmbit de les zones verdes
s’hauran de realitzar totes les operacions que siguin
necessàries, llevat del manteniment i conservació de
l’enllumenat públic. Els treballs que s’hi faran tenen
diferents nivells de tractament per a les zones verdes, amb diferents nivells de periodicitat, segons el
seu ús i qualitat.
A més de les zones enjardinades, el contracte implica
les operacions a realitzar en els enjardinaments que
formin part del mobiliari urbà, els parterres, les voreres no pavimentades, els escocells i els 3.424 arbres
situats a la via pública, així com l’arbrat i les plantacions dels col·legis d’educació infantil i primària.
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> Xarxa ciutadana

> L'empenta

> El Projecte Futur,
per anar agafant
forces
Des de l’IES La Roca aquest any s’ha
impulsat el Projecte Futur destinat a
alumnes de 4t d’ESO amb dificultats
curriculars i de seguiment acadèmic.
Per tal d’estimular la seva motivació i
donar l’empenta necessària per acabar
aquesta última etapa d’educació obligatòria, l’institut ofereix, a més de la
instrucció en les competències bàsiques
del nivell educatiu, determinades activitats de contacte amb el món laboral.
Així, aquests estudiants fan deu hores de
pràctiques en empreses i vint hores de
classe magistral al centre educatiu. Els
alumnes fan pràctiques a l’Ajuntament,
la piscina municipal, les escoles i centres
educatius realitzant tasques de suport a
menjadors, recepció, i també en tallers
mecànics, perruqueries i bars restaurant.
Per fer-los un seguiment adequat, hi ha la
figura d’un tutor de pràctiques, i després
d’aquests mesos l’avaluació ha resultat
molt positiva: els alumnes se senten més
motivats, amb un nivell més alt de compromís amb la societat i aprofiten molt
més les hores a les aules.
Des d’aquí volem animar l’IES a seguir
promovent aquesta activitat de futur, i
les empreses, a acollir als estudiants del
projecte!

> Agenda
La Torreta
Espai Jove K-1
20.30-21.30 h
Taller de xaranga de carrer.
Cada dijous
Informació i inscripcions,
a l’Espai Jove K-1
La Roca Centre
Espai Jove El Roc
17.00-19.30 h
Taller de còmic.
Els divendres fins al 18 de maig
La Torreta
Espai Jove K-1
18.00 h
Cinema jove.
Cada dimarts
La Roca Centre
Espai Jove El Roc
18.00 h
Cinema jove.
Cada dimecres
Del 2 al 23 de març
La Torreta
Centre Cívic La Torreta
Exposició “El Museu Imaginari”
D’Àngel Castanyer. Reproduccions en
miniatura de quadres cèlebres de la
història de la pintura.
2 de març
La Roca Centre
Biblioteca La Roca Centre
20.00 h
Inauguració:
“Kunal & Sweta.
Casament a l’Índia”

Mostra de quinze fotografies de la
fotògrafa local Sara Martos Puerto.
Exposició del 2 al 30 de març.
6 de març
La Roca Centre
Biblioteca La Roca Centre
18.00 h
Hora del conte.
“Contes de sucre”
A càrrec d’Ada Cusidó
10 de març
Santa Agnès de Malanyanes
Centre cívic Santa Agnès
17.30 h
Espectacle de circ: Viceverso
Amb la Cia. Circ Hula
15 de març
La Roca Centre
Biblioteca La Roca
20.30 h
Tertúlia literària: Montserrat Roig,
L’agulla daurada
A càrrec de Dolors Vinyes
16 de març
La Torreta
Sala Auditori Centre Cultural
17.30 h
Espectacle de titelles,
pallassos i cançons
Amb Tres Quarts de Quinze
18 de març
La Torreta
Camp de Futbol de la Torreta
15.30 h
Inauguració dels vestidors del
camp de futbol de La Torreta

Del 21 al 22 de març
La Roca Centre
Espai Jove El Roc
18.00-20.00 h
Exposició i consulta
de materials recollits
al Saló de l’Ensenyament
22 de març
La Roca Centre
Biblioteca La Roca
18.00 h
Hora del conte.
“Contes de bruixes”
A càrrec de Mercè Rubí
22 de març
La Roca Centre
Biblioteca La Roca
20.30 h
Xerrada “Tot el dia davant la
pantalla”
A càrrec d’Educació per l’Acció
Crítica
25 de març
Inici cursa: 10.00 h
Zona esportiva de Montornès
del Vallès.
14a Mitja Marató
Montornès - Montmeló Vilanova - la Roca
Previsió del pas del 1r participant per
la Roca del Vallès: 10.35 h a la plaça
de l’Era
31 de març
Santa Agnès de Malanyanes
Centre Cívic de Santa Agnès
17.30 h
Taller d’ous de Pàsqua

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

> Ascensor

> La instantània

Els que cuiden dels
altres i els que no
cuiden res

Tres pobles disfressats,
un municipi de festa

Des del Servei de Benestar Social s’ofereix un curs de
cuidadors per a aquelles persones que s’han trobat que
algun dels seus familiars està en situació de dependència i han de fer-se’n càrrec. L’aprenentatge d’aquesta
nova situació no és una qüestió fàcil, no només en el pla
pràctic, sinó també en el pla anímic i psicològic, que és
la faceta que es treballa més al seminari. Les persones
que assisteixen al curs tenen el coratge d’enfrontar-se
amb la nova situació amb la responsabilitat d’aprendre
no tan sols a cuidar la persona dependent, sinó també a
assumir aquesta tasca amb valentia i empenta.

Aquí tenim una de les moltes imatges que es van poder veure al passat mes de febrer
durant la festa de Carnestoltes. Que tinguem present va ser la primera vegada a la
història del nostre municipis que als tres pobles es va celebrar alhora la festa de
Carnaval i a tot arreu vam poder veure molta canalla disfressada, amb moltes ganes de
festa i xerinola. L’Associació de Veïns de Santa Agnès, l’Associació de Joves de la Torreta i
l’Esplai la Xiruca a la Roca centre van ser els culpables de tota la disbauxa.

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
En oposició a aquestes persones que decideixen ocupar-se de les persones dependents, a l’altre cantó de
la balança, malauradament també trobem gent que la
seva vocació de cuidar les coses no arriba ni al mobiliari urbà, patrimoni de tots. D’aquesta manera, trobem pintades als carrers, i altres mostres d’incivisme
que, fetes en un moment puntual, generen una despesa pública en la seva neteja, per tal de que el poble
pugui tornar a tenir un aspecte net i ordenat.

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
Espai 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

Edita: Ajuntament de la Roca del Vallès
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Fotografies: Anna Mas

Espai 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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