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ABRIL

de l’escola
de música
Concert

DIA: diumenge 1 | HORA: 12h
LLOC: CCLR
Espectacle infantil

“El Soldadet de plom”
DIA: dissabte 14 | HORA: 17 h
LLOC: CC_STA

Balls de Saló

DIA: dissabte 14 i 21
HORA: 17 h
LLOC: CCLT

Festa de la Creu
de la Torreta
DIA: dissabte 28 i 29
Teatre la Torreta

“Mi noche de Bodas”
DIA: dissabte 28
HORA:19.30 H
Lloc: CCLT

Concert de Filharmonia

Cor Infatil Amics
de la Unió

DIA: dissabte 28
HORA: 21 h
LLOC: Parròquia de Santa
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Maria del Jaire
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MAIG
Setmana de la
Solidaritat
DIA: 2-6 Berenar Solidari
DIA: Dijous 3
HORA: 16.30 H
LLOC: CCLT

TELÈFONS D’INTERÈS
Concert de Filharmonia

Quartet de clarinets
del conservatori de
Granollers
DIA: Diumenge 20
HORA: 13 H
LLOC: Placeta

Festa del comerç
DIA: Diumenge 27

exposició de pintures

d’Ezequiel Casamada
(Cicle Març)
DIA: 7 maig- 15 juny

JUNY
Festa del Rocio
DIA: Diumenge 3
LLOC: Verneda de

la Font de Salut

Catifes de Corpus
al Casc Antic

DIA: Diumenge 10
LLOC: Casc antic de la Roca
Concert de

l’Escola de música
DIA: diumenge 16
HORA: 12 h
LLOC: CCLR

IV Festa de la
Prehistòria

DIA: Diumenge 17
LLOC: La Verneda de la Font

de la Salut i vistes guiades
a la Ruta Prehistòrica

XVII Marxa de la Creu
DIA: Diumenge 5

Grup teatre LR

Revetlla de Sant Joan

“Mi noche de bodes”
DIA: dissabte 12

LLOC:CC_SAM

Aplec de Sta. Agnès
DIA: Diumenge 13

Balls de Saló
DIA: Dissabte 12 i 26
HORA: 17 h | LLOC: CCLT

Ajuntament de la Roca 93 842 20 16
Oficina de la Torreta 93 860 41 50
Oficina de Santa Agnès 93 842 48 04
Arxiu Municipal 93 842 07 16
Arxiu de la Memòria Popular 93 842 24 55
Jutjat de Pau 93 842 25 71
Centre Cultural la Roca 93 842 44 61
Serveis Socials 93 842 44 32
Centre d’Atenció Primària 93 842 44 32
Farmàcia de la Roca 93 842 28 50
Farmàcia de la Torreta 93 870 72 62
Farmaciola Sta. Agnès 661 352 108
Emergències 24 h 900 13 13 26
Policia Local 93 842 20 75
Policia Local · nou telèfon 600 44 55 77
Centre gent gran la Roca 93 842 02 79
Centre gent gran la Torreta 93 879 34 41
Centre Cívic Can Tàpies 93 860 41 50
Centre Cívic Santa Agnès 93 842 25 74
Espai de Joves “El Roc” 93 842 12 40
Espai de joves la Torreta 93 870 44 87
Escola Pilar Mestres 93 842 27 52
Escola Mogent 93 842 03 75
Escola la Torreta 93 870 53 21 · 93 870 41 92
IES la Roca 93 842 24 14
Escola Bressol 93 842 40 65
Escola de Santa Agnès de Malanyanes 938799287
Piscina Municipal la Roca 93 842 44 69
Piscina Municipal Santa Agnès 93 842 03 67
Taxis 628 18 90 00
Deixalleria 93 842 07 25
Sagalés/Barcelona Bus 902 13 00 14
SOREA Servei d’avaries 24h 902 250 370

Balls de Saló

DIA: Dissabte 16 i 30
HORA: 17 h
LLOC: CCLT
DIA: Dissabte 23
HORA: 20 h
LLOC: Terrassa Centre

Gent Gran la Torreta

Concert de Filharmonia

Joyfull Nit de Gospel

Dia: Dissabte 30
HORA: 21 h
LLOC: Església de Sant Sadurní
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QUÈ LI SEMBLA
L’APAGADA SELECTIVA DE
L’ENLLUMENAT PÚBLIC?
Maria Llerda

Em sembla una bona mesura d’estalvi per ser elemental,
ecològica... tot i que és molt
necessari buscar-ne d’altres.

Lluïsa Pont

Em sembla una bona mesura
tot i que encara no l’he percebuda. No obstant, tant pots
veure l’enllumenat públic encès com que de cop s’apaga; i
alhora afegir que el carrer Prat
de la Riba acostuma a estar
molt fosc.

Montse Torrellas

Em sembla bé perquè ho paguem entre tots i pot ser una
bona mesura d’estalvi econòmic.

Maria Antonia Escribano

És una mesura correcta però el
què no em sembla bé és que hi
hagi els del centre del municipi apagats i deixin encesos els
dels parcs o els de la rotonda
de la carretera...llocs on no hi
ha vianants i on no són necessaris.

Gemma Fajardo

Tota mesura d’estalvi raonable
en aquest moment és necessària i indispensable per aconseguir reduir el dèficit de la majoria dels ajuntaments.

Motxilla ecològica. Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat que s’obté de paper vell o residual. Aquest paper garanteix que com a
mínim conté el 90% en pes de fibres de recuperació i, a més a més, s’ha elaborat sense utilitzar clor en el procés de decoloració de la pasta.
Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i està composada per materials reciclables i no contaminants.

Fotografia de portada: Mariona Huguet. Disseny, edició, maquetació i impressió: Estudi de Comunicació Intus S.L. C/ Blancafort núm.7, local 1, La Garriga 08530, www.
intus.cat. D’aquest butlletí s’han imprès 4.200 exemplars. Butlletí gratuït. Dipòsit legal: B-30.239-2009. L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat amb data 27/03/2012 en
compliment de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

La Roca Butlletí només ha publicat les fotos i opinions de les persones que ho
han autoritzat segons l’article 18.1 CE, regulat per la LO 1/1982, de 5 de maig.
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NOU MANDAT,
NOVES RESPONSABILITATS
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El passat més de juny es varen constituir els nous ajuntaments, sorgits
del resultats de les darreres eleccions
municipals del mes de maig.
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El nou govern es va constituir per
un acord de govern entre les formacions de CiU i PP, i per un acord
d’investidura CiU-ERC.
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El nou govern s’ha posat a treballar en
un context econòmic molt complicat,
marcat per un enduriment de la crisi,
que ha arribat ha provocar tensions en
la tresoreria municipal, cosa que fins ara encara no havia passat.

12

El descens en l’activitat econòmica en general, sumat al retard en
els pagaments per part de les administracions superiors són l’origen
d’aquest problema.
Davant d’aquesta situació cal aplicar el màxim rigor, continuant amb
el Pla de contenció i austeritat que ha d’aconseguir l’objectiu de sanejar les finances municipals.
Durant el mes de març s’ha pogut aprovar el primer Pressupost del
mandat, per al 2012, amb els vots favorables de CiU i PP, i l’abstenció
responsable de ERC, després de 6 reunions de treball amb tots els
grups municipals.
És el primer cop en democràcia que l’ajuntament de la Roca del
Vallès aprova un pressupost inferior al de l’any anterior. En aquest
cas un 12% inferior.
No és gens agradable per un alcalde, ni per un govern, tenir que
renunciar a donar alguns serveis, o tenir que donar-los en pitjors
condicions. Com podreu comprovar, a cap regidor del govern ens
agrada tenir apagats la meitat dels fanals del municipi, però és una
mesura absolutament necessària.
Ara cal fer els deures molt ben fets, i cal fer-los tots.
La nostra societat, i el nostre municipi se’n sortirà d’aquesta situació
i se’n sortirà bé.
En el plat positiu de la balança us haig de dir que la situació econòmica és difícil però està controlada.
Però també es produeixen bones notícies: una d’elles és que ja disposem del 80% del finançament per a la transformació del carrer Catalunya. Una altra és que es treballa amb la Generalitat de Catalunya
per a la construcció del nou institut. Al Pla de les Hortes es construirà
la segona fase del parc Fluvial, amb finançament privat. L’incasol
completarà la segona fase a Santa Agnès. A la Torreta s’està finalitzant la construcció de la nova escola i s’ha començat l’escola bressol.
A nivell d’activitat econòmica el centre comercial la Roca Village,
ampliarà les seves instal·lacions en 7.000 m2., que l’any 2014 generaran 250 llocs de treball. Utilitzant aquest centre comercial com
a motor de dinamització econòmica continuem avençant cap a la
creació del sector turístic al nostre municipi.
Un cop superat aquest darrer sotrac de la crisi, el següent pas ha de
ser avençar en la creació de riquesa i creixement econòmic. És una
tasca social i col·lectiva. Des de l’ajuntament estem fent la part que
ens toca fer.
Rafael Ros, alcalde.
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per prevenir
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La retirada d’aquest abocament costarà 442,50 euros

LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | El moneder

Tots els departaments de
l’Ajuntament, així com les
diferents regidories, han
analitzat les seves despeses
i han localitzat aquelles que
es podrien racionalitzar o bé
eliminar sense perjudicar en
gran mesura als ciutadans.
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Concepte
Enllumenat públic

veïnes, s’ha decidit eliminar 7 trajectes que tenien una
utilització molt reduïda. Els nous horaris es poden consultar a la mateixa parada. Aquesta acció permetrà un
estalvi de 42.000 euros anuals a l’Ajuntament.
Optimització dels serveis municipals
Optimització del servei de neteja viària i de les dependències municipals i les escombraries
Estalvi/any (en e)
Fins a 140.000 euros anuals
-65.000

permetrà
estalviar-se
a
l’Ajuntament optimitzant la
freqüència de la neteja viària
Neteja viària
-60.000
i de les dependències muniNeteja dependències municipals
-50.000
cipals, així com també de la
Jardineria			-46.000
recollida de les escombraries
D’aquesta manera, s’han troEscombraries			-30.000
que es deixarà de fer un dia
bat camins per poder estaldels set que es fa actualment
viar en serveis i a la vegada
a la setmana. Aquesta decigarantir altres aportacions
sió
vol
comptar
amb
la
col·laboració
necessària de tots
necessàries com són les socials i d’educació. Però molels
veïns
per
complir
les
normes
cíviques
d’ús dels contes d’aquestes mesures necessiten, més que mai, la
tenidors
i
del
servei
de
recollida
de
voluminosos
(com
col·laboració i la comprensió de tots els veïns.
ara mobles). Un bon ús i el comportament cívic garanMenys hores d’enllumenat públic
teix menys brutícia i més estalvi per a tothom.
Tal i com s’informa als adhesius enganxats en alguns
fanals, s’ha establert apagar una de les dues fases Jardins més austers
d’alguns carrers dels tres nuclis municipals. Així, es Es limitaran les zones verdes de manteniment del mumanté la il·luminació i, per tant, també la seguretat, però nicipi i a la vegada es millorarà la coordinació de les
a la vegada es redueix el consum elèctric. A més a més, tasques. Així s’espera arribar als 46.000 euros d’estalvi.
totes bombetes instal·lades recentment són mecanis- Menys edicions del butlletí municipal
mes de baix consum que permeten un estalvi energètic Actualment l’Ajuntament de la Roca del Vallès té difei una disminució de la contaminació lumínica.
rents canals de comunicació per mantenir informats a
tots els veïns: el butlletí que es reparteix porta a porta,
Aquesta mesura comportarà un estalvi anual d’uns
el web i el twitter. Tot i que el butlletí de paper és el
65.000 euros.
canal més utilitzat i seguit per tothom, també és el més
Autobús, menys freqüència
costós per l’Ajuntament, per això es reduirà el númeA través d’una anàlisi de racionalització del servei ro d’edicions per any i es fomentarà la consulta al web
d’autobusos que connecten la Roca amb les poblacions municipal entre els roquerols per mantenir-se informats.
Transport públic

-42.000

Firma de l’acord amb Manel Mora i Josep Morató, director
d'àrea de "La Caixa" al Vallès Nord i Director de l'oficina de
"La Caixa" a La Roca respectivament, i Rafael Ros, alcalde de
La Roca del Vallès, i Montserrat Ametller, regidora de Benesta
Social.

Gràcies a un acord entre l’Obra Social de la Fundació
“la Caixa” i l’Ajuntament de la Roca, 63 persones més
que es troben en situació de risc social es beneficiaran de diferents ajuts. Fins ara eren 102 famílies del
poble que rebien ajut des de l’Ajuntament i ara, amb
l’aportació econòmica de l’Obra Sode la Caixa, s’arribarà a cobrir a
L’acord entre cial
18 famílies més.

l’Obra Social
de la Fundació
“La Caixa” i
l’Ajuntament
de la Roca
permetrà
arribar a
més famílies
amb situació
de risc social

Aquesta aportació econòmica s’ha
destinat a persones en situació de
vulnerabilitat o exclusió social, donant prioritat a les famílies o unitats
de convivència amb infants. Aquestes famílies han rebut, doncs, ajuts
escolars o ajudes per cobrir les necessitats més bàsiques, com ara
d’alimentació, allotjament i subministrament.

Aquest acord es va formalitzar
l’any passat entre representants
de les dues entitats: Manel Mora
i Josep Morató, director d’àrea de
“La Caixa” al Vallès Nord i Director de l’oficina de “La
Caixa” a La Roca respectivament, i Rafael Ros, alcalde de La Roca del Vallès, i Montserrat Ametller, regidora de Benestar Social.

La retirada d’aquesta deixalla costarà entre 200 i 300 euros

A hores d’ara encara hi ha persones incíviques que
abandonen restes de fibrociment d’amiant (popularment conegut com a “uralita”w) en qualsevol racó perquè ignoren el perill que suposa pel medi ambient i la
salut pública. El fibrociment d’amiant és un material de
la construcció molt resistent i lleuger que s’ha utilitzat
per cobrir façanes i cobertes o fabricar canonades o xemeneies. Però inhalar partícules d’amiant pot provocar
fibrosis als pulmons o càncer.
Us recordem que l’Ajuntament té un servei de recollida de mobles i trastos a domicili (matalassos, electrodomèstics, sofàs, fustes, vidres, i altres objectes similars). Aquest servei s’ofereix de manera gratuïta per tal
de resoldre situacions en les quals, a causa del volum o
característiques dels trastos, és difícil per als particulars
el trasllat d’aquests objectes a la deixalleria. Qualsevol
ciutadà de la Roca del Vallès pot donar l’avís trucant al
telèfon 93 843 93 11, a on la empresa encarregada de
la recollida us demanarà les dades necessàries per a
efectuar el servei. Aquest servei es farà quinzenalment:
2º i 4º dijous de cada mes, en funció d’un itinerari predeterminat i de les comandes previstes. En la data fixada
haureu de dipositar els mobles i/o trastos al carrer abans
de les 7:00 hores del matí. La recollida s’efectua en horari de 07.00 a 12.00 hores.
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Estem vivint moments difícils. Moltes famílies han vist
reduïts considerablement els seus ingressos mensuals
i això els ha obligat a retallar partides. I com elles,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès també passa per la
mateixa situació i ha iniciat un seguit d’actuacions per
reduir o contenir les seves despeses.
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Fotografia: Mariona Huguet
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Vinyes del terme municipal

enoturístiques per visitar els paisatges que conformen
la regió DO Alella.

LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | El reportatge

La Roca del Vallès, un municipi de la Do Alella

06

Arreu del món s’identifica el nom d’Alella amb el vi,
possiblement perquè té una llarga tradició de viticultors amb l’elaboració de vins d’extraordinària qualitat
nascuts a les vinyes mil·lenàries que s’amaguen entre
el paratges del Maresme i del nostre Vallès Oriental.
Avui, amb la DO Alella aquesta tradició es manté viva, i
segueix obsequiant als consumidors amb un vi de gust
únic amb excel·lents propietats.
El tret característic dels vins de la D. O. Alella ve donat
pel tipus de terreny i clima on es cultiven les vinyes. El
terreny és de sauló, una arena composta de granit, que
té una gran permeabilitat i una gran capacitat de retenció de la irradiació solar. Així, el raïm madura fàcilment
tot aportant una finor característica als vins. D’altra
banda, el clima mediterrani de la zona queda matisat
per un microclima molt característic. Les varietats blanques que es cultiven a la DO Alella són la pansa blanca, la garnatxa blanca, el chardonnay, el macabeu, el
parellada, el chenin i el sauvignon blanc. I les negres,
la garnatxa negra, el picapoll, l’ull de llebre, el cabernet
sauvignon, el merlot i el pinot noir.
Amb l’objectiu de millorar i potenciar la DO Alella es va
constituir el dia 7 de juny de 2010 el Consorci DO Ale-

lla, on l’alcalde de la Roca del Vallès, Rafael Ros, n’és
vicepresident segon. Aquest està integrat per set municipis del Vallès Oriental, vuit municipis del Maresme
i el Consell Regulador de la DO Alella, amb l’objectiu
de portar a terme un conjunt de mesures de promoció econòmica pel territori DO Alella com a destinació
d’enoturisme de qualitat.
El Consorci DO Alella proposa una important oferta
enoturística: visita a cellers, gastronomia de primeríssima qualitat, allotjaments i un inesgotable degotall de
propostes on trobaràs grans idees per passar les millors
estones. En definitiva, un conjunt d’estratègies de Promoció econòmica que tenen com objectiu ressaltar les
grans qualitats que posseeix aquest territori enclavat
entre el Maresme i el Vallès oriental d’una bellesa inestimable, Perquè la regió DO Alella és molt més que vins
i cellers. Qualsevol dels municipis que componen la regió presenta una gran varietat de restaurants on poder
gaudir de la gastronomia de la zona, sempre acompanyada dels millors vins de la DO Alella; allotjaments en
què poder gaudir d’una estada tranquil·la en ple litoral
mediterrani, molt a prop d’una gran capital com Barcelona; conèixer les vinateries i vinoteques on poder
comprar i tastar els vins de la regió; o una llista de rutes

La Roca participa a les Jornades Gastronòmiques
de D. O. d’Alella
Restaurants de la Roca del Vallès s’han adherit a la campanya de promoció dels vins de la Denominació d’Origen
d’Alella que es celebra durant tot el mes de març. Una
iniciativa que té com objectiu promocionar la gastronomia local, així com reactivar l’economia del poble.
El Consorci DO Alella organitza les VII Jornades Gastronòmiques del Vi de la DO Alella per donar a conèixer
la riquesa de la gastronomia relacionada amb el món
del vi, promoure els excel·lents productes vinícoles de
la DO Alella i fer-ne partícips els restaurants de la zona,
a la vegada que es vol donar a conèixer els valors naturals i culturals del municipi de la Roca.
Enguany, La Roca del Vallès hi col·labora per primera
vegada amb la presència de set restaurants del municipi: Tres Alzines, El Parque, La Confiança, Can Parpers,
Can Sagal, El Pla i El Peix d’Or.
Les Jornades se celebraran de l’1 al 31 de març i comptaran amb la participació de 66 restaurants dels 18 municipis del Consorci DO Alella, que oferiran dins la seva
carta habitual, un menú de primer, segon plat i postres,
en què el vi de DO Alella serà el protagonista. Aquests
menús seran de tipologies ben diverses i de diferents
preus, segons les característiques de cada restaurant i
adaptats a les butxaques dels diferents clients potencials.

Viticultor durant la visita guiada

D.O.Alella i la Mitja Montornès-la Roca
Enguany la connexió de la Mitja Marató Montornès-la
Roca del Vallès amb el territori ha permès la possibilitat
de gaudir d’un conjunt d’activitats enogastronòmiques
a la Roca del Vallès. Així, el diumenge dia 18 de març
a les 11h un grup de persones van poder gaudir d’una
visita guiada gratuïta a càrrec d’un expert del món vinícola a les vinyes que el celler Parxet disposa en el
municipi de la Roca del Vallès.
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Jordi, el guia, Rafael Ros, alcalde de la Roca, Jos Petit, director de la mitja de Montornès, Josep Comí i Manel Álvarez,
regidor de la Roca del Vallès
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La millora del carrer
Catalunya, més a prop

RÈCORD D’USUARIS DE LA
BIBLIOTECA
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La Diputació de Barcelona aportarà 228.000 euros més
al projecte que preveu convertir aquesta principal via de
la Roca en un carrer més amable pels vianants, amb
voreres més àmplies, d’un sol sentit de circulació, nou
enllumenat, arbrat i mobiliari urbà. Les obres començaran l’any vinent, tal com està previst en el calendari
d’actuacions
La Diputació de Barcelona aportarà una subvenció extraordinària de 228.851,91 euros que s’han d’afegir als
450.000 euros ja adjudicats per aquesta obra, del Pla
de concertació Xarxa Barcelona-Municipis de Qualitat de
l’anterior mandat 2007-2011. L’obra disposa ja del 80%
del cost previst que és de 850.000 euros. El 20% restant,
poc més de 170.000 euros, pot provenir de l’endeutament
municipal de l’any 2013, de tal manera que l’execució es
podrà fer efectiva el proper any, tal com està previst al calendari d’actuacions. Començarà tan bon punt es pugui
canalitzar el trànsit del carrer Catalunya en direcció Vilanova pel perllongament del carrer Sant Sadurní.
La pacificació del carrer Catalunya és una de les obres
cabdals de l’actual mandat. Aquesta és una de les vies
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principals del nucli urbà, i es vol eliminar la seva funció
com a carretera per passar a ser un passeig al centre
del poble: el carrer Catalunya serà un espai humanitzat, habitable i accessible que afavorirà la implantació
del comerç local. L’actuació preveu l’eliminació d’un
carril de circulació de vehicles, l’ampliació de voreres
i l’eliminació de barreres arquitectòniques; millorant
la sensació de seguretat per als vianants en obligar a
reduir la velocitat dels vehicles mitjançant plataformes
elevades en els passos de vianants i a tota la plaça de
l’Era.
A les voreres més amples s’hi plantaran arbres i disposarà de mobiliari urbà. L’enllumenat també serà nou,
energèticament més eficient i amb un mínim impacte
de contaminació lumínica; a la vegada s’aprofitarà per
millorar la xarxa de serveis.
Amb aquesta nova aportació, la Diputació de Barcelona demostra la seva total implicació en aquest projecte,
que considera modèlic en la forma de tractar una travessera urbana tan estreta, i que preveu exportar a altres
poblacions amb la mateixa problemàtica. La Diputació
de Barcelona ja va dur a terme tots els estudis previs
d’actuació, els estudis de mobilitat, i l’anàlisi en models
informàtics de trànsit que demostraven que en qualsevol
escenari la situació de trànsit al centre de la Roca millorarà substancialment a totes les cruïlles.
La Junta de Govern Local va acordar per unanimitat acceptar aquesta nova subvenció de la Diputació de Barcelona, que la concedeix en concepte dels estalvis en
manteniment que significarà la cessió de la via al municipi un cop finalitzades les obres.

ESCRIPTORS LOCALS PRESENTEN ELS SEUS LLIBRES
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El 2011 ha estat l’any en què la biblioteca municipal de la
Roca del Vallès ha tingut més usuaris i ha fet més préstecs
des de la seva inauguració el 2003. De fet, el 46% de la
població ja té carnet de la biblioteca.
Durant l’any passat, més de 62.000 usuaris van passar
per la biblioteca (una mitjana de 215 diaris) i es van fer
30.000 préstecs (entre llibres, pel·lícules, revistes, cd’s
de música, dvd...). Aquestes dades, juntament amb les
dades d’usuaris de les 75 activitats culturals (3.500 persones), de les visites formatives (850 alumnes) i de les 12
dinamitzacions de lectures per a joves (180 joves), demostren que la biblioteca és un centre amb molt dinamisme a la Roca del Vallès.
Enguany, la biblioteca pretén consolidar el Club de lectura
fàcil juvenil, ampliar la cessió de fons en préstec als 3
CAP’s del municipi i també l’oferta de sessions formatives en noves tecnologies per a gent a partir dels 55 anys,
També continuarà la seva tasca divulgativa a través del
blog http://bibloca.blogspot.com/ i crear un fons especialitzat en l’estudi de la Roca prehistòrica per impulsar el
producte cultural “Parc Arqueològic de la Roca del Vallès”, així com també la creació d’un espai multimèdia per
a usos musicals.

V Diada d’Andalusia
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Antoni Argent i Hector Pradell han presentat recentment
els seus llibres 3 quarts de 7 i ¿Para quién?, respectivament al Centre Cultural de la Roca.
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Hector Pradell és arquitecte i el seu llibre ¿Para quién? és
una novel·la sobre els indignats i el moviment del 15-M,
en què l’autor descriu amb ironia les causes que van originar aquesta crisi i pretén donar una resposta d’esperança
com a sortida.
Antoni Argent és professor, economista i escriptor. Aquest
és el seu segon llibre. 3 quarts de 7 són les converses
de dos professors de secundària que ens apropen a una
realitat educativa i econòmica per a molts desconeguda.
El llibre té un caràcter realista, divertit i crític.

Els Tres Tombs a la Roca
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Vint persones en situació d’atur de la Roca
participen en un programa d’assessorament
personal, professional i
de recerca activa de feina en què es combinen
sessions individuals i
de grup per tal de facilitar-los el camí cap al
món laboral.

Aquest acord preveu desenvolupar conjuntament activitats de docència, recerca i transferència del coneixement en matèries d’interès específic d’una o d’ambdues
parts. També es preveu que es facilitin mútuament els
serveis d’informació i assessorament sobre temes tècnics, d’investigació, publicacions, de docència i altres
materials d’interès que es poden proporcionar. Totes
dues entitats també col·laboraran en l’organització d’activitats i iniciatives d’interès general i d’interès particular per a l’Ajuntament de la Roca del Vallès o per a la
FUMH.

Aquesta iniciativa és el primer fruit de l’acord signat entre l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la Fundació Privada Universitària Martí l’Humà (FUMH). Aquesta entitat és un centre pilot de Suport a la Innovació vinculat a
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Aquest programa, que té molt bona rebuda entre els assistents, preveu donar-los les eines i recursos suficients
per tal que puguin ser més autònoms en la recerca activa de feina. La intenció de l’Ajuntament és poder seguir
treballant en aquest àmbit i fer més accions d’aquest
tipus.

La Asociación Nuestra Señora del Rocío va organitzar la
V diada d’Andalusia al Centre Cultural de la Roca amb
les actuacions dels ballets Piel Canela i Azahar de l’Associació de Veïns de Bellavista, les guitarres de Miguel de
Carmen i Miguel Córdoba, i els grups Los Herrera i Aires
del Sur.
L’espectacle va crear molta expectació omplint de gom a
gom el centre cultural de la Roca.

La tradicional festa dels Tres Tombs va tornar a la Roca
del Vallès. Després de la benedicció a la Plaça de l’Església, els 37 carros participants van començar el recorregut
pels carrers del poble, sota l’atenció d’un gran nombre
de públic. Els carros que formaven la llarga comitiva estaven engalanats per a tan significativa ocasió. Enguany,
els Arriers de la Roca van poder tornar a exhibir l’estàtua
de Sant Antoni que, després d’una acurada restauració, a càrrec de Consol Cuevas, torna a lluir com abans.
També hi va haver un mercat de productes artesanals
(formatges, embotits, dolços, etc..) que es va instal·lar a
la Plaça de l’Era.
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Formació específica per a cercar feina
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RESUM DELS PLENS
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Ple del dia 1/3/2012

Ple del dia 29/09/2011

Ple del dia 29/09/2011

Va ser aprovat el pressupost general
de l’Ajuntament de la Roca del Vallès per a l’any 2012, per vuit vots a
favor de CIU i PP i el vot qualitatiu
de l’alcalde, vuit en contra de PSC i
ICV-EUiA i una abstenció d’ERC.

Aprovació del Reglament de
Participació Ciutadana de l’Ajunta–
ment de la Roca del Vallès, per nou
vots a favor de CIU, ERC i PP i vuit
vots d’abstenció de PSC i ICV-EUiA.

Aprovació del Reglament de Règim
Intern del Consell de Poble de la
Torreta, per nou vots a favor de CIU,
ERC i PP i vuit vots d’abstenció de
PSC i ICV-EUiA.

Votacions:
CiU		
PP		
PSC		
ICV-EUiA
ERC		

10
11
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7 a favor
1 a favor
7 en contra
1 en contra
1 abstenció

Votacions:
CIU 		
PP 		
ERC 		
PSC 		
ICV-EUiA

7 a favor
1 a favor
1 a favor
7 abstenció
1 abstenció

Votacions:
CIU 		
PP 		
ERC 		
PSC 		
ICV-EUiA

7 a favor
1 a favor
1 a favor
7 abstenció
1 abstenció

Ara és hora d’estalviar: renunciem a aquest espai

LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | Els grups opinen

Durant el debat del pressupost de 2012 tots els grups vam coincidir en la necessitat de retallar les
despeses de comunicació de l’Ajuntament. El pressupost aprovat no ha recollit aquest acord i continua
preveient 62.200 euros per a les partides de la televisió VOTV i propaganda.
En l’actual situació de greu crisi econòmica creiem que, de la mateixa manera que tots fem a casa, les despeses que no són
imprescindibles s’han de revisar a fons. Per aquest motiu, els grups sotasignats renunciem a partir d’ara a l’espai que ens
pertoca en aquest butlletí per estalviar aquesta despesa. I, a més, fem les següents propostes:
1) Demanem que es substitueixi el butlletí municipal per un fulletó trimestral que inclogui l’agenda i un resum de les activitats.
Aquest fulletó es deixaria als equipaments públics i botigues dels 3 pobles (sense despeses de repartiment) i el seu tiratge es
podria reduir a 1500 exemplars (una tercera part de l’actual).
2) Proposem que es potenciï el web i el butlletí electrònic, en el qual es destini un espai d’opinió als grups municipals, entitats
i ciutadans.
3) Sol·licitem que l’Ajuntament proposi al Consorci de VOTV iniciar la integració dels dos canals de televisió comarcals durant el 2012. Si no ho accepten s’haurà d’abandonar aquest Consorci. Amb totes aquestes accions creiem que podem estalviar uns 30.000 euros a l’any, en uns serveis que no són ni bàsics, ni prioritaris.
ICV La Roca i PSC La Roca
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RIGOR I RESPONSABILITAT

amb el PSC un sol escrit

renunciant a aquest espai

04

L’enduriment de la situació econòmica ha fet que a l’inici d’aquest nou mandat s’hagin hagut
d’adoptar decisions difícils però necessàries. Ara toca sortir el més aviat possible de la crisi,
intentar ajudar a tot aquell que ho necessiti, i continuar donant tots els serveis als ciutadans,
dintre de les nostres possibilitats com a poble. Per tal de poder mantenir el nivell d’aquest serveis, calen mesures d’ajust i d’optimització, fixant prioritats, procurant incidir en aquells aspectes que menys perjudiquin als
ciutadans i més ajudin a controlar l’economia municipal. Així cal fer la neteja viària o la recollida d’escombraries
amb menys recursos. També cal estalviar en el rebut de la llum i en la jardineria pública.
Però el municipi té plantejats encara molts reptes que cal afrontar i per als quals treballem:
La transformació del carrer Catalunya, la construcció del nou institut, completar la trama viària de Santa Agnès,
la segona fase del Parc Fluvial, la nova escola bressol de la Torreta, etc.
Algunes d’aquestes inversions ja tenen resolt el seu finançament i d’altres estan en camí, i aquests diners només arribaran si es fan aquestes obres, i si no es fan es perden. I això el municipi no s’ho pot permetre.
En aquest context el que no necessita ara el municipi és una oposició fent la guitza opinant que tot el que es fa
està malament, si es fa per què es fa, i si no es fa per què no es fa. El que menys volen ara els ciutadans són
enfrontaments polítics. La sortida de la crisi ha d’ésser un esforç col·lectiu.
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TREBALLANT PEL FUTUR

Estem vivint un moment molt complicat econòmicament. Aquest fet implica que entre tots
ens hem d’ajustar el cinturó per poder tirar endavant. No serà fàcil, però si tots junts posem
de la nostra part les coses milloraran.
Un dels greus problemes de la nostra societat és l’atur. Tenir al municipi més de 700 persones aturades és
preocupant. És per això que, des de la regidoria de Promoció econòmica, estem centrant els nostres esforços
per reduir aquesta xifra. Hem signat un conveni de col·laboració amb la fundació Martí l’Humà per formar a 20
persones aturades. Només és el principi. Estem cercant finançament per tal que més persones puguin formarse i puguem acompanyar-les en la recerca de feina.
També tenim cura dels comerços i la indústria del municipi. Estem en contacte amb ells i, gràcies a les enquestes realitzades, ara coneixem les seves necessitats i hem començat a treballar per dinamitzar el comerç local.
És fonamental que comerços i indústries facin servir la borsa de treball de l’Ajuntament per reduir l’atur.
Pel que fa a l’esport, si bé és cert que en els darrers anys hi ha hagut problemes, estem treballant perquè tots
els nens del municipi puguin entrenar i jugar en igualtat de condicions. Amb les instal·lacions que tenim hem
de racionalitzar l’esport municipal.

Pressupostos 2012: aportacions en positiu.

ICV ha subscrit conjuntament

03

Des d’ERC ens vam abstenir en la votació del pressupost municipal 2012, aprovat recentment
per l’equip de govern. No són els pressupostos que hagués fet ERC, però la nostra abstenció
és un reconeixement a l’esforç de diàleg que tant l’equip de govern, com els diferents partits
del municipi hem fet per sumar esforços en moments difícils, on els ingressos que rep l’ajuntament minven de
forma progressiva.
Des d’ERC – no de forma exclusiva - hem proposat el reforçament dels serveis socials en aquells àmbits on
sigui necessari per no posar en risc la cohesió social. Així com, el manteniment de la plantilla de treballadors
municipals i la priorització d’inversions per guanyar referents locals, protegir patrimoni i impulsar activitat
econòmica propera al territori. Apostem per un viver d’empreses que generi autoocupació, i la rehabilitació de
la Masia del Molí, com a escola de formació agrària i forestal. Proposem també la congelació de l’IBI a les taxes
que s’aprovin per a l’any 2013, per minimitzar els efectes de pressió fiscal produïts pel decret de l’estat que
obliga a un increment del 10 % en 2 anys. En l’àmbit de participació hem proposat la celebració d’assemblees
populars per explicar els pressupostos, així com reunions amb els veïns dins l’àmbit d’afectació del projecte
d’anella viària.
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L’ENTREVISTA
03

Joan d’Arquer

04

capellà de Quatre Camins
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Fotografia: Xavier del Villar
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“La nostra feina
és molt silenciosa”

LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | L’entrevista

La seva tasca a dins de la presó és molt diferent a la
que pot fer a fora?
Quatre Camins és el centre penitenciari amb el nombre
de penats més gran de tot Catalunya. I si vols dedicar-t’hi molt a fons, necessites tenir tot el temps.
Jo sempre els dic als nois de la presó que el món de
fora és força semblant al de dins. La llibertat personal
no es perd mai. A dins es perd la intimitat: sempre
estàs observat per les càmeres, els funcionaris... Però
la llibertat més íntima, la de poder pensar “el què jo
vull”, no la pot controlar ningú, ni a dins, ni a fora, ni
enlloc.
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I es valora per igual aquesta llibertat en els dos mons?
A la presó, aquesta llibertat de pensar o d’expressar-se
la poden gaudir en el moment de l’eucaristia dels diumenges al matí, i aquests són moments privilegiats que
a fora, estant en un entorn de llibertat, no es valoren
tant.
Quina és la seva tasca a la presó?
Som uns 30 voluntaris que venim de diferents poblacions. Tots junts desenvolupem activitats de suport als
presos, tant a dins com a fora. A dins de la presó fem
grups de diàleg sobre valors, sentiments... Hi ha voluntaris que fan seguiments d’interns. En aquest cas,
el pres sap que un cop a la setmana rep la visita d’una
persona amb qui pot comentar qualsevol cosa amb
total llibertat. També programem sortides per fer escalades o excursions. També oferim tallers, com el de
reiqui. Creiem que hem de tenir obertura de mires per
fer que a la presó entrin activitats que es fan a fora. El
proper curs en començarem un de cartes astrals.

Com va néixer el projecte del pis d’acollida?
Quan es va crear l’empresa Dimas d’inserció social a
Granollers, ja hi havia aquesta idea, però no va ser realitat fins el desembre del 2008. Vam trobar un pis gran
de lloguer en un lloc agradable, amb bones vistes, i una
mica isolat. Des d’aleshores, 28 mesos després, ja hi han
passat uns 20 usuaris, dels quals, una quinzena, n’han
fet un aprofitament, al nostre entendre, molt positiu.
Qui pot optar a aquest pis?
Només els interns de Quatre Camins que no tinguin
ningú a fora, ni amics, ni familiars, i que realment necessitin una ajuda en acabar la condemna o quan comença la possibilitat de gaudir de permisos.
Fins quan poden utilitzar aquest pis?
El projecte estableix un termini d’un any. Però potser una
persona amb tres mesos ja en té prou i una altra necessita més temps. N’hi ha que, per l’edat, els és més fàcil desenvolupar-se en societat. A altres, els costa trobar feina.
Els usuaris del pis també participen en altres tipus
de programes?
Al pis d’acollida treballem quatre àmbits: el familiar, intentem que la convivència sigui com si es tractés d’una
família; el social, pretenem que vagin entrant a la societat
d’una manera normalitzada; l’econòmic, l’objectiu és que
aprenguin a gestionar-se els diners; i el laboral. Ara, amb el
temps de crisi costa molt, per això l’any passat vam crear
l’empresa d’inserció laboral Camins, es tracta de serveis
de restauració amb la idea de donar feina als nois del pis
fent de cuiner o cambrer, per exemple. Alhora, aquesta
empresa ajudarà econòmicament a les despeses del pis.

