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Els grups opinen

TELÈFONS D’INTERÈS
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
Biblioteca Pública 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
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
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
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L’entrevista
Entrevista a Josep Piñol

Motxilla ecològica. Aquest butlletí està imprès amb pa-

per 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: Anna Mas Disseny, edició, maquetació i impressió: Estudi
de Comunicació Intus S.L. C/ Passatge Arimón 6-12 Local Comercial 2. Parc dels
Voluntaris. L’Ametlla del Vallès (08480) www.intus.cat. D’aquest butlletí s’han imprès 4.200 exemplars. Butlletí gratuït. Dipòsit legal: B-30.239-2009
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Aviat s’obrirà el període de
preinscripció escolar. Estem
editant la guia educativa 2010
que sortirà en breu al carrer.
Podreu consultar-la també a
www.laroca.cat

Què és el que més li
agrada de les Festes de
Nadal i què espera per
aquest 2010?
Rafael Hidalgo

El millor del Nadal es
poder estar amb la família
i gaudir de les persones
més properes. Per aquest
proper 2010 espero que
hi hagi molta feina per a
tothom.

Anabel Salguero

El que més m’agrada del
Nadal és l’ambient tant bonic que s’acostuma a respirar pel carrer: les llums,
la felicitat de la gent... Per
aquest 2010 espero que
baixin les hipoteques!

José Antonio Hidalgo

En aquesta època sempre
hi ha molta feina perquè
s’acaba l’any, però els dies
de festa són sempre jornades tranquil·les. Pel que fa
al 2010, en el meu cas tot
em va bé, però espero que
el món es recuperi aviat.

Silvia Marín

A més de tenir dies de
vacances, les Festes de
Nadal són molt divertides
perquè tens tot tipus de
sopars i et trobes amb
amics, familiars... I per al
proper any espero que hi
hagi salut, diners i amor!

María Teresa Ibáñez

A vegades el Nadal comporta una mica d’estrès:
les compres, molts dinars... però tot això queda
compensat quan veus que
els nens gaudeixen tant
de les festes. Per el 2010
espero que baixi l’atur i
ens comencem a recuperar d’aquesta crisi.
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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En una conjuntura econòmica tan
desfavorable com la que estem vivint
tots esperem que l’any 2010 que ara
comença sigui l’any de la inflexió i de
l’inici d’una recuperació econòmica que
sabem que serà lenta però que s’ha de
fer amb passes segures i estables per
garantir un futur esperançador.
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A l’Ajuntament de la Roca del Vallès
estem notant aquesta crisi de forma
molt virulenta doncs el pressupost ordinari s’havia arribat a sustentar gairebé
en un 30% en ingressos per llicències
d’obres. L’esclat de la bombolla immobiliària ha deixat al descobert la
inoportunitat d’aquesta mesura i la manca de previsió envers al futur.
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El Pressupost ordinari per l’any 2010 serà de continuitat respecte l’any
2009. Tornarà a estar al voltant dels 10 M. d’euros que són els ingressos realistes que es poden arribar a acreditar. Malhauradament
per afrontar les despeses que serien necessàries pel municipi aquest
pressupost hauria d’estar al voltant dels 12 M. d’euros.
Per tant tornarem a tenir un pressupost de contenció, molt ajustat.
Continuaran congelats els sous dels càrrecs electes i dels òrgans de
govern, i es mantindrà la mateixa plantilla de treballadors municipals,
la qual cosa ja és una gran notícia.
Com podreu suposar aquesta situació impedeix dur a terme moltes de
les polítiques socials que ens agradaria poder fer.
No obstant això, des de l’equip de govern, fidels al nostre compromís
electoral hem evitat traslladar al ciutadà més carrega fiscal. En aquest
sentit va ésser molt oportuna l’aturada de la revisió cadastral que varem trobar iniciada i que haguès incrementat en un 300% el valor dels
immobles que ara estarien per sobre dels valors de mercat. La càrrega
fiscal sobre el ciutadà segueix éssent de les més baixes de la comarca.
En aquest any que ara comença es tornarà a disposar d’un Fons Estatal d’Inversió Local, en aquest cas més modest que el del darrer any,
de 1.084.533 euros.
D’aquest fons destinarem un 20% al Pressupost ordinari, és a dir
217.341 euros. que serviran per pal.liar una part dels ingressos que
ens deixarà d’aportar l’estat i que siginifica una rebaixa de 350.000
euros respecte els anys anteriors. Els 132.659 euros restants és l’esforç
que us demanem als ciutadans.
El pressupost d’inversions estarà al voltant dels 6 M. d’euros, garantint
amb l’obra pública activitat econòmica i llocs de treball.
Es duran a terme obres com la vianalització del carrer Major, la obertura del carrer Sant Sadurní per sota el camp de futbol i la pacificació
de la carretera que passa pel centre de la Roca, convertint-la en un
passeig, així com millorant els accessos al CEIP Pilar Mestres. A la Torreta es començaran el nou CEIP de dues línies, es construirà l’escola
bressol i es cobrirà la grada del camp de futbol, generant un nou accès al recinte esportiu i noves pistes de petanca. A Santa Agnès es
remodelarà el Centre Cívic, s’obrirà el darrer tram del carrer Nogueres
completant la trama viària i es condicionarà la nova plaça major i el
passeig de l’avinguda Gaudí.
També farem obres a la casa consistorial per ampliar la sala de plens
que en el proper mandat haurà d’acollir 17 regidors, i es condicionaran
unes noves oficines per a la policia municipal i per a l’atenció al públic.
Com podeu veure des de l’Ajuntament continuem treballant pels ciutadans, amb dedicació i esforç, i amb optimisme i esperança de millorar
la vida de les nostres persones.
Rafael Ros, alcalde.
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LLEUGERES TAXES PER AGUANTAR LA CRISI

05
06
07

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha presentat les taxes per
aquest any 2010 que enguany presenten un augment mínim
degut a la complicada situació econòmica en que ens trobem.
D’aquesta manera, les modificacions en les ordenances fiscals
són les següents:
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El consistori ha fet
un esforç
per a que el
contribuent
no hagi
de pagar
els dèficits
existents
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- Impost sobre Béns Immobles (IBI): 2,85 %
- Impost Sobre Vehicles de Traccció Mecànica
(IVTM): 2 %
- Impost d'Activitats Econòmiques (IAE): 2 %

LES DESTROSSES PER
VANDALISME HAN COSTAT
MÉS DE 12.000 EUROS
LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | El moneder

L'Estat deixarà d'ingressar més de 320.000 euros de
l'Ajuntament de la Roca en concepte de participació en els
ingressos de l'Estat. Per contra, els increments en els impostos municipals només suposen un augment en la recaptació
d'uns 139.000 euros en total.

Variació de les taxes a una família mitjana

- Taxa d'escombraries : 2,50 %

Així, veiem com l'IBI puja en un 1,85 % ja
que el punt que falta fins arribar al 2,85 % és
un increment de l'Estat, mentre que la taxa
d'escombraries s'incrementa amb el mínim
per reduir el dèficit en la prestació del servei.
L'Ajuntament pagarà a les empreses que fan
el servei de recollida d'escombraries, segons
els pressupost, un 5% més l'any 2010. Per tant la pujada només cobreix el 50% de la pujada prevista del servei ja que
la Roca es gastarà un total de 779.427,99 euros en recollida
d'escombraries i l'Ajuntament només en recaptarà 597.813,77
euros amb els rebuts que paguen els ciutadans. Això vol dir
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que, només en aquest servei, el consistori tindrà un dèficit de
més de 180.000 euros.

En aquests últims mesos s’han produït al nostre municipi tot
un seguit d’actes vandàlics que a més de donar una mala
imatge de la Roca han produït unes despeEls danys en ses força importants, més tenint en compte
la situació econòmica en que ens trobem.

l’enllumenat
públic i en
el mobiliari
urbà, els que
han costat
més diners

Alguns exemples d’aquestes despeses són
els més de 3600 euros que ha costat reparar els parcs infantils per culpa del mal ús
d’aquestes instal·lacions; els prop de 1500
euros que ha costat arranjar els vidres de
diferents edificis com els centres culturals
i els casals de joves o les reposicions de
la tapa de clavegueram robada (uns 350
euros) o de la planxa de ferro robada per a
l’accés a la font de la salut (més de 560 euros).
Altres despeses importants han estat els danys en l’enllumenat
públic i en el mobiliari urbà que han costat 5.500 euros.
Amb tot, la xifra total invertida en arranjar tots aquests desperfectes ascendeix fins als 12.427,64 euros.

2009

2010

IBI
Casa aparellada 375,27 € 385,97 €

Increment
2009-2010 (€) Cost Mensual
10,70 €

0,89 €

IVTM
SEAT Ibiza

133,12 € 135,78 €

2,66 €

0,22 €

Escombraries
Habitatge

120,00 € 123,00 €

3,00 €

0,25 €

Total

628,39 € 644,75 €

16,36 €

1,36 €

Representa un increment per al contribuent de 1,36 euros/mes

CAMPANYA CAP NEN
SENSE JOGUINA
L’Ajuntament de la Roca del Vallès, juntament amb Càritas, ha
organitzat la campanya “Cap nen sense joguina”. Tots aquells
veïns i veïnes que han volgut han pogut portar fins el passat dia
1 de gener joguines noves o en bon estat al Centre Cultural La
Roca (CC_LR: c/ Lope de Vega, 10). Aquestes
Amb la joguines van ser repartides la nit de reis, junamb lots de menjar, a les famílies més
participació tament
necessitades del municipi. D’aquesta manera,
de veïns i gràcies a l’ajuda i la participació de molta gent,
hi ha hagut un gran nombre de famívoluntaris, enguany
lies que han pogut gaudir d’un Nadal digne i
s’ha pogut fer que són una mica més felices.

una mica més
feliç la vida
de moltes
famílies

Amb tot, cal agrair també la col·laboració de
tots els voluntaris, així com la de Càritas, una
entitat que desenvolupa una important labor
de suport i promoció social a diversos grups
en situació de precarietat i/o exclusió social
dins l’Estat espanyol.

LA ROCA PRESENTA EL PLA
D’ACTIVITAT FÍSICA, ESPORT
I SALUT (PAFES)
El passat divendres 11 de desembre es va fer la presentació institucional del Pla d’Activitat Física Esport i Salut a la Sala de Plens
de l’Ajuntament, amb l’assistència de representants d’entitats del
municipi, d’alumnes del programa municipal d’activitats esportives per adults i públic en general.
El PAFES és una iniciativa interdepartamental del Govern de Catalunya dirigit a les persones amb risc cardiovascular; realitzada
pel Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport (Departament de la Vicepresidència) de la Generalitat de Catalunya
amb col·laboració amb els ajuntaments.
L’objectiu final del programa PAFES és millorar la salut i la qualitat de vida dels pacients, tot augmentant els nivells d’activitat física dels adults mitjançant la capacitació de professionals sanitaris
i d’AF i facilitant la pràctica als usuaris de l’atenció primària.

LAROCAECOLÒGICA

L’AJUNTAMENT REPARTEIX
CONTENIDORS DE RECICLATGE DE PILES
L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha repartit un total de 30 contenidors de recollida de
piles salines i de botó esgotades entre els comerços i els centres municipals del poble.
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El reciclatge de
piles és molt
important ja
que aquests
productes
porten components químics
altament
contaminants

El reciclatge de piles és molt important ja
que aquests productes porten components
químics altament contaminants que són
tractats als centres de l’Agència de Residus
de la Generalitat de Catalunya. És per tant
molt important que els veïns i veïnes del nostre municipi utilitzin aquests contenidors. I
es que l’èxit del sistema de recollida i tractament de piles depèn de la resposta ciutadana ja que és cadascú de nosaltres qui ha de
guardar aquests residus i dur-los als punts de recollida.

Al llarg del 2010 es retiraran del carrer els últims contenidors
de piles que queden.

EL CEIP LA TORRETA REP
EL PREMI SUPER ANELLA
El CEIP La Torreta va rebre el passat mes de novembre el premi
Super Anella que atorga l’empresa ITW Hi-Cone. Aquesta companyia, amb seu a la Garriga, entrega anualment aquest premi al
centre educatiu que més anelles de plàstic ha
recollit gràcies al reciclatge efectuat durant tot
L’empresa
un curs escolar.
El guardó va ser recollit per la directora del
CEIP La Torreta, la Sra. Pilar Bárcena, de
mans del director general d’ITW, el Sr. Jordi
Avellaneda. A l’acte també hi varen assistir
la regidora d’Educació de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, Marta Pujol, i el vicepresident del Consorci de Residus, Ignasi Valls.
Enguany, gràcies a les 51 escoles
col·laboradores l’empresa ITW Hi-Cone ha
aconseguit un total de 163 quilos d’anelles
de plàstic reciclat, fet que demostra l’alt
compromís dels centres educatius amb el
medi ambient i la implicació d’aquests en la
formació de les noves generacions en aquest
aspecte.

ITW Hi-Cone
entrega
anualment
aquest premi al centre
educatiu que
més anelles
de plàstic reculli gràcies
al reciclatge
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ELREPORTATGE
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LA ROCA VIU EL NADAL AMB INTENSITAT
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Les festes de Nadal són sempre una època per estar en família i gaudir de les persones més
properes, però també suposa una oportunitat per a sortir al carrer i gaudir dels diferents
actes que es celebren amb motiu d’aquesta festivitat: concerts de Nadal, actes benèfics, cavalcades de reis, pessebres vivents... Totes aquestes activitats acostumen a anar destinades
als més petits, però de les quals, al cap i a la fi, acabem gaudint tots plegats. Amb tot, cal
destacar l’esforç de les diferents entitats del municipi ja que sense elles no seria possible
una programació de Nadal tant atractiva i heterogènia.
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Tret de sortida dels actes
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Els Pessebres Vivents
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Les celebracions de les festes de Nadal a la Roca varen co- Així, a mesura que s’apropava el dia de Nadal, els actes vamençar el segon cap de setmana de desembre, concretament ren anar adquirint més esperit nadalenc. D’aquesta manera,
el passat dia 12, amb la celebració del
el dia 16 es va organitzar a la BiblioConcert de Nadal a l’església de Sant Sa- El tret de sortida dels ac- teca un Taller de manualitats per fer
durní, on la Cantada Unió Coral Centre i
un Caga Tió utilitzant i reutilitzant maEnergia es va encarregar de fer les delícies tes de Nadal a la Roca es terials diversos, com ara goma, roba,
dels assistents amb un repertori d’allò més
papers, elements naturals; i el dia 17
va produir el 12 de
variat. El dia següent van tenir lloc dos dels
va tenir lloc una trobada per compartir
actes més representatius d’aquesta època desembre amb el Concert opinions i debatre sobre el Poema de
de l’any: el primer, el Cicle Filharmonia “Els
de Nadal a l’església de Nadal de Josep Maria de Segarra.
colors del metall”, celebrat al Centre CultuPerò no va ser fins el cap de setmana
Sant Sadurní
ral La Roca; el segon, amb motiu de la ja
del 19 i 20 de desembre que varen
tradicional Marató de TV3, el grup Elskekotenir lloc, d’una banda, el Pessebre
rrenmolt varen organitzar una caminada popular que va tenir un
Vivent organitzat per l’Associació del Pessebre Vivent de La
gran poder de convocatòria i va servir per recaptar 6.750 euros
Torreta i, de l’altra, la Fira de Nadal que any rere any ocupa
destinats a la lluita contra les malalties minoritàries.
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els carrers del nostre poble, concretament la Rambla Mestre Torrents. Aquestes dues activitats, juntament amb el
Dinar Popular “Quina de Nadal” del BM
La Roca varen completar un dels caps
de setmana més actius de l’any.
El dia 27, l’Agrupació Pessebrista de
l’església de Santa Agnès de Malanyanes
va oferir tota la tarda un pessebre vivent
a tots aquells que van anar fins a l’Horta
de la Rectoria d’aquesta parròquia i van
comprar l’entrada de l’espectacle.
Tot això sense oblidar el Cicle Filharmonia que el mateix dia 27 va incloure en el
seu programa un concert dirigit per Josep
Maria Sauret al Centre Cultural La Roca.

Ja venen els reis!
Coincidint amb l’inici de l’any nou varen arribar a la Roca
els emissaris dels Reis Mags d’Orient, que al llarg de dues
jornades varen recollir les cartes dels nens i nenes del nostre
poble. Si el dia 1 de gener, els patges van atendre als infants
que es van apropar fins al Centre Cultural la Roca, el dia 2,
el Grup de Joves la Torreta i la Comissió de Festes de Santa
Agnès varen organitzar les seves respectives recollides de
cartes, acompanyades de xocolatades i jocs infantils. A més,
la paqueteria reial que a la Torreta va tenir lloc el passat dia
5 de gener de 10 del matí a 3 de la tarda al
Centre Cívic de Can Tàpies; la de la Comis- Coincidint
sió de reis la Roca que es va fer de 9 del
matí a 3 de la tarda a la Nau nº 3 del Carrer amb l’inici
Vallès, o la de Santa Agnès que va tenir lloc de l’any nou
al Centre Cívic entre les 12 i les 3 del migdia.
Molt destacable va ser el Taller de Fanalets varen arribar
i la posterior rebuda de S.M. els Reis Mags
a La Roca els
a la Parròquia de Santa Mª del Jaire. Però al
cap i a la fi, tot això només va ser el preàm- emissaris
bul per a la gran nit de reis del dia 5, en què
de S.M. els
els carrers de la Roca es van omplir de gom
a gom per a veure les diferents Cavalcades. Reis Mags
Entre elles, cal destacar la organitzada per
la Comissió de reis la Roca que va sortir del d’Orient que
Condis i va acabar a la Plaça de l’Església, van recollir
o la de la Torreta organitzada pel Grup de
Joves, que va anar des de l’Església fins a les cartes dels
la Font del Cargol. Ara bé, allò que va re- nens i nenes
presentar l’autèntic esperit nadalenc i que
demostra l’esperit caritatiu de la Roca del del nostre
Vallès, va ser el repartiment de joguines porpoble
ta a porta a les famílies més necessitades.

LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | El reportatge

Amb la caminada popular
Elskekorrenmolt varen
recaptar 6.750
euros destinats a la
lluita contra
les malalties
minoritàries
de la Marató
de TV3
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GENERACIONS

COMENCEN LES OBRES
DE REMODELACIÓ
DEL PARC FLUVIAL
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L’Ajuntament de La Roca del Vallès va iniciar ara fa uns
mesos el projecte de reestructuració del Parc Fluvial, una
actuació que pretén unir les zones que divideix el Parc (el
Meandre del Castell, el Pla de les Hortes i la Font de la Salut), recuperar un espai lúdic d’interès natural i d’integrar els
barris de Can Colet i Can Borrell amb el centre
projecte de la població.

del Parc
Fluvial
contempla
tot el pas
del riu
Mogent pel
municipi
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Després de comptar, entre altres coses, amb
finançament de l’empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL) per a la recuperació d’aquest espai, aquest mes de desembre s’han iniciat les
obres, que tindran una durada aproximada
d’entre tres i quatre mesos. El fet que ara sigui època de plantació d’arbres ha propiciat
en gran mesura l’acceleració de l’inici de les
feines de reestructuració.
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El projecte del Parc Fluvial contempla tot el pas
del riu Mogent pel municipi tenint en compte
les necessitats del propi riu, la protecció mediambiental, la
recuperació del traçat per a vianants i l’entrega urbanística
cap al riu, entre altres aspectes.
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Entre el 26 i el 29 de novembre es va celebrar a la Roca la de rumba o de la Filharmonia, o el 1er Concurs de Menjar
Festa Major d’Hivern de Sant Sadurní, el patró del nostre po- Calçots. Ara bé, si va haver-hi un acte emotiu aquest va ser
la Xerrada-Col·loqui sobre la Ruta
ble. Aquesta, tot i ser una festa senzilla i amb poc pressupost, compta
Prehistòrica de Céllecs a Can Gol,
Durant
els
tres
dies
de
Festa
on es va homenatjar a tres persoamb una forta dosi d’imaginació,
empenta i esforç per part dels orga- Major no van faltar actes tant nes que han treballat durant molt
nitzadors, que van aconseguir que
temps en la difusió i promoció
populars com el Cercavila amb de
d’aquesta ruta: En Pasqual Ferrer,
els veïns del municipi s’oblidessin
momentàniament de la conjuntura Gegants o concerts de rumba en Josep Pont i en Josep Jané.
actual i gaudissin de tres jornades
Amb tot es pot afirmar que la Festa
o de la Filharmonia
plenes d’alegria.
Major de Sant Sadurní va ser tot un
Així, durant els tres dies de Festa Major no van faltar actes èxit a pesar, com dèiem, de l’escàs pressupost amb el que
tant populars com el Cercavila amb Gegants (una tradició comptava. És per això que cal agrair la feina feta per les entique enguany s’ha recuperat), concerts de tot tipus, ja siguin tats i persones organitzadores.

LESPERSONES

Subvenció de 7.000 €
a tres entitats locals
L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha donat una subvenció de
7.000 euros a tres entitats locals: Càrites la Roca, Càrites la
Torreta i Oncovallès. El repartiment d’aquesta
subven- xifra ha quedat distribuït en funció de les necessitats de cadascuna d’aquestes entitats que
ció s’ha al llarg del 2009 han prestat serveis socials de
coordinada amb el Departament de
donat a manera
Serveis Socials de l’Ajuntament.

“El fin del olvido”, d’Ernest Urzainqui, ha estat l’obra guanyadora del12è Premi Romà Planas i Miró de Memorials Populars
que convoca l’Arxiu de la Memòria Popular de la Roca. El veredicte es va fer públic el passat dissabte 28 de novembre en
un acte inclòs dins les festes de Sant Sadurní, en què també
es va conèixer l’obra guardonada amb la menció especial del
jurat popular, l’epistolari “L’amor aconsegueix l’apostasia”; de
Maria Luisa Ortega Costa i Francesc Prat i Turu.

En el cas de Càrites, una entitat que ha ajudat
a que famílies del nostre municipi amb pocs
recursos poguessin disposar de les necessitats
bàsiques, la xifra de la subvenció ha augmentat per aquest 2010, mentre que en el cas
d’Oncovallès se li donava per primera vegada
una subvenció d’aquestes característiques
pels serveis prestats al llarg del 2009.

L’obra guanyadora és una biografia manuscrita d’un home
d’origen basc que es va exiliar a França i va viure a Perpinyà.
El manuscrit ha estat presentat al premi pel seu nét Marc,
que es va desplaçar des de Perpinyà per recollir el premi. A
“El fin del olvido”, l’autor, de profundes idees antifeixistes,
descriu situacions, fets i persones d’un bàndol i de l’altre
durant la Guerra Civil espanyola.

tres entitats que
cobreixen
necessitats
de caire
social

Cáritas, constuïda per unes 5.000 delegacions,
és una entitat que ajuda a la promoció humana i al desenvolupament integral de la dignitat de totes les persones que es
troben en situació de precarietat.
Per la seva banda, Oncovallès fomenta una cultura per la salut, afavorint l’educació sanitària de la població, mitjançant la
difusió de temes sanitaris, relacionats amb el càncer, que per
les seves característiques i freqüència són d’interès general.
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Pel que fa a l’obra guardonada amb la menció, es tracta d’un
epistolari entre un noi de família republicana i catalanista i
una noia de família de dretes. Les cartes se les van escriure
entre 1953 i 1954 i van ser descobertes per la germana d’ell.
Com que no hi havia descendència, van ser dipositades a
l’Arxiu de la Memòria Popular de la Roca.
Les altres obres finalistes d’aquest dotzè premi han estat “En
el silencio. Los niños de la guerra”, de Sígfrid Grimau; “Mis
memorias”, de José Rodríguez Luque; “Un temps que ja no
és”, de M. Dolors Salat Torras; i “Otros tiempos”, de José
Sanchez García.

NEIXEN DUES NOVES ENTITATS A LA ROCA DEL VALLÈS
En els últims mesos s’han constituït a la Roca dues noves La segona, d’àmbit cultural i enfocada a la música, és “Rumb
entitats que engreixen el conglomerat
a La Roca”. Es tracta d’una associació
associatiu del nostre poble.
i cultural formada el passat mes
Una entitat és de caire es- juvenil
de març per joves d’entre 20 i 30 anys
La primera d’elles, de caire esportiu, portiu, el C. B. La Roca, menaproximadament.
és el Club de Bàsquet La Roca. Constre que l’altra és d’àmbit El seu objectiu és acostar estils musitituït el passat mes de maig per un
cals com la Rumba, el Reggae o l’Ska
grup d’exjugadors i exjugadores amb
cultural i enfocada a la
ganes de reviure i fer sentir al poble
als veïns de la Roca. Ja han participat
les emocions d’aquest esport, el C.B. música: “Rumb a La Roca” a la darrera Festa Major del nostre poLa Roca pretén ensenyar el bàsquet
ble i a les Festes de Sant Sadurní amb
des de nivell zero i, a poc a poc, anar formant un club amb l’organització de diferents concerts i prometen continuar orles diferents categories.
ganitzant concerts per al jovent de la Roca del Vallès.
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La

“El fin del olvido” ,
d’Ernest Urzainqui,
guanya el 12è Premi
Romà Planas
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ÈXIT TOTAL A LA 10a
EDICIÓ DE LA PEDALADA
BTT PREHISTÒRICA
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Prop de 2.100 ciclistes van participar el passat 22 de novembre
a la desena edició de la pedalada en BTT Prehistòrica
a la Roca del Vallès. La prova, que es va disputar en unes
condicions meteorològiques excel·lents, va
La princi- transcórrer sense incidents importants. En
vessant competitiva la cursa va tenir un
pal novetat laprotagonista
destacat: el corredor mataroní
d’aquesta Eduard Gonzalo. Aquest ciclista professional
l’equip francès Agritubel va completar el
edició ha de
recorregut llarg de 33 km. en 1h 32min.
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estat el recorregut de la
prova, que
per primera
vegada s’ha
fet en sentit
invers de les
agulles del
rellotge
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Com cada any, els organitzadors han tingut en
compte tots els detalls i han ofert algunes variants del recorregut per fer-lo diferent. Aquesta vegada, per exemple, el circuit s’ha fet en
sentit invers a les agulles del rellotge, la qual
cosa el fa més atractiu per als participants de
l’any anterior i evita erosionar sempre els mateixos camins de bosc. Jordi Solanas, president del Club La Roca en Bike, que organitza
la cursa, afirma que les claus de l’èxit de la
prova són l’atractiu disseny del recorregut i el
bon servei que es dóna als participants, però
segons la seva opinió sempre hi ha coses a
millorar: “Quan col·loques 2.000 persones en
un circuit de muntanya saps que en alguns llocs es formaran
taps; és absolutament inevitable” comenta Solanas.
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Enguany han participat 160 persones en les tasques
d’organització d’aquesta pedalada en què la direcció del Parc
de la Serralada Litoral també ha tingut el seu paper. I és que hi
ha uns determinats camins que són delicats pel tipus de flora
o fauna que hi ha i no es permès circular-hi. A més, des de
l’Ajuntament es va col·laborar amb el control del trànsit gràcies a la policia municipal, tot tallant carrers, habilitant aparcaments (hi havia 1099 participants a la pedalada llarga i 724
a la curta) i instal·lant un hospital de campanya amb un ATS i
una ambulància, i dues ambulàncies més itinerants.

ELSGRUPSOPINEN

“Al loro,
no estamos
tan mal”
Un veí ens deia que “la Roca és el municipi més ric de Catalunya: un ajuntament que apuja els impostos un 23% i no fa
res, ha de tenir molts diners”. Una resposta de sentit comú
que ens porta a preguntar-nos, què fa l’Ajuntament amb els
18 M euros que gestiona cada any?.
Al 2010, els roquerols pagarem un 23% més pels impostos municipals que fa 3 anys. Amb la crisi tots ens hem d’estrènyer el
cinturó, menys l’Ajuntament de la Roca. L’alcalde Ros va prometre al programa electoral que sols s’apujarien l’IPC, en canvi
ens trobem amb una increment de 5 vegades l’IPC acumulat
(4,4%). Aquesta pujada suposarà uns ingressos addicionals
d’1.2 M euros al 2010, però no han servit per a millorar cap servei als ciutadans. Tot i això, el pressupost del 2008 es va tancar
amb un dèficit de 654.000 euros, per primera vegada en 12
anys: l’anterior va ser al 1995, quan també governava CiU.
Més impostos, més dèficit però el municipi està aturat: mai
s’havia fet tant poca feina. Al 2008 es va executar sols el 6%
de les inversions previstes, i al 2009 anem pel mateix camí.
Estem en un moment de greu crisi econòmica però no és cert
que l’Ajuntament no tingui recursos: mai hi havia hagut tants
ajuts. La Generalitat els ha incrementat un 43% i l’Estat ha
impulsat el “pla Zapatero” que ha suposat 2.8 M euros per
a la Roca. A més, la Roca té uns ingressos d’uns 2 M euros
per al mandat que no tenen altres municipis per la presó de
Quatre Camins, la planta potabilitzadora d’ATLL, autopistes o
la Roca Village.
Amb un bona gestió, l’Ajuntament de la Roca no ha de tenir cap
problema per a pagar els serveis actuals (pavelló, centres culturals, atenció domiciliària, etc.), i continuar millorant els equipaments (casals d’avis, escoles bressol, espais d’entitats, etc).
El problema és que tenim una pèssima gestió, amb un excés
de personal polític inexpert, despeses innecessàries i una escandalosa pèrdua d’ingressos. Mentre l’alcalde Ros perd el
temps fent oposició de l’oposició, la Roca va deixant passar
oportunitats. S’han perdut una pila de subvencions, la darrera la dels fons europeus. No es faran els dos minipavellons
a les escoles del Mogent i de la Torreta, tot i que Educació
pagava el 50%. No es va demanar la subvenció de l’escola
bressol de la Roca i estem a punt de perdre la de la Torreta
perquè no estarà construïda abans de la data límit del 31 de
desembre de 2010.
Com deia aquell president “no estamos tan mal”: amb un bon
entrenador (alcalde) i canviant alguns membres de l’equip (regidors de l’equip de govern) la Roca pot tornar a millorar i viure la millor etapa de la seva història, en serveis, equipaments
i convivència. Però cal treballar de valent, amb honestedat,
amb respecte als altres i essent autocrític per a corregir els
errors. Perquè ningú s’empassa, ni en el futbol, ni en la política, que tota la culpa sigui de l’anterior “entrenador”.
Més informació a miquelestape.cat
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El Pla de les
Hortes, pèrdua
		
de patrimoni, pèrdua d’identitat.

SENTÈNCIA
FERMA!!

Recentment s’ha conegut que la sentència que anul·la el Pla
Parcial de les Hortes és ferma i obligarà a l’ajuntament a tramitar de nou el planejament. Davant aquest fet creiem necessari que aquells que han gestionat l’urbanisme les darreres
legislatures a La Roca facin una profunda reflexió ètica.

Finalment la sentència al contenciòs del Pla de Les Hortes ha esdevingut ferma.

I serà necessari també fer una valoració col·lectiva; hem de
prendre consciència a on ens ha dut un model de gestió del
territori subordinat als interessos de l’especulació urbanística. Un model, sense planificació pública, que no només
no ha resol a moltes persones el problema de l’accés a una
vivenda digne, sinó que ha propiciat la mercantilització del
sol i la destrucció de patrimoni natural.

El Director General d’Urbanisme ha acatat la sentència i ha declarat
nul tot el planejament aprovat l’any 2004.

Això pot ser legítim des d’una lògica mercantilista del territori, però no pas des de criteris de rigor urbanístic, d’interès
col·lectiu i d’equilibri de sostenibilitat mediambiental i social,
que tot govern municipal, sigui del color que sigui, ha de tenir. Lamentem que s’hagi utilitzat l’habitatge protegit i l’escola
Mogent com a eines polítiques de pressió social per a justificar l’especulació urbanística.
Des d’ERC hem defensat sempre la necessitat de construir
una nova escola pública i també de cercar fórmules alternatives per fer habitatge social, en una dimensió adequada a la
demanda de les necessitats de la nostra realitat local. Però
pensem que s’han de buscar altres vies per dotar el municipi
d’aquells serveis públics que necessitem, sense necessitat
de dependre del servilisme urbanístic, del malbaratament
de la qualitat de vida, ni d’hipotecar la viabilitat de futur del
nostre patrimoni natural.
Després d’un llarg i complex procés negociador amb els propietaris del sector l’actual equip de govern ha concretat una
reformulació del pla parcial, reduint alçades en alguns àmbits, passant de 228 a 191 habitatges i incrementant de 60
a 75 les vivendes de caràcter públic. Davant la impossibilitat
d’aturar la urbanització s’ha fet un esforç per reduir l’afectació
sobre el casc antic i incrementar la vivenda protegida.
És un esforç que valorem, no sense lamentar que no s’hagi
arribat més lluny; que no haguem estat a temps per aturar un
procés de pèrdua de patrimoni, de pèrdua d’identitat local.
www.rocaesquerra.blogspot.com
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Els jutges han decretat que l’antic regidor d’urbanisme del PSC i exalcalde, Miquel Estapé NO PODIA VOTAR a favor de multiplicar per 3
els habitatges que el seu pare podia construïr al Pla de Les Hortes.
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El Conseller de Política Territorial i Obres Públiques desprès del canvi
polític a La Roca va haver d’admetre la seva greu errada en fer aquesta
aprovació i va deixar l’Estapé a l’estacada negant-li un recurs costejat
amb diner públic.
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Davant d’aquesta situació la defensa de l’Estapé nomès la suportava el
recurs del propietari majoritari que també multiplicava per 3 els seus
beneficis en el sector.
D’entrada ja s’ha de tenir molt poca dignitat i molt poca vergonya per
admetre i suportar una situació com aquesta.
Desprès de la sentència el que pertoca és acatar la resolució judicial,
no donar-hi més voltes, assumir les responsabilitats, assumir la greu
errada política i plegar.
Al PSC de La Roca les coses sempre són diferents. Hi ha molt poca
classe política. Lluny de plegar és produeix el fet insòlit de continuar
en el càrrec i cercar encara tota mena d’arguments i justificacions.
El PSC canvia el debat i diu que en cap moment va ocultar les propietats del pare de l’Estapé. Cert! Però és que des del primer moment els
altres grups del Consistori ja li varem advertir de la greu irregularitat
que estava cometent. El tema no és si va ocultar o no les seves propietats, el tema és que sabent-ho NO PODIA VOTAR a favor dels seus
interessos personals i familiars!! Això és de llibre!!
En 30 anys de democràcia municipal cap dels 62 càrrecs electes
que hi ha hagut al Consistori mai havia comès una irregularitat com
aquesta, sortint dels Plens a la mínima ocasió en que es debatia sobre
assumptes amb interessos personals o familiars. Sempre s’havia respectat la regla d’or de no votar quan es tenen interessos.
Són buits els arguments del PSC amparant-se en l’informe del secretari municipal. L’Alcalde i el regidor han de saber quan poden o no
poden votar. Han de saber quan és políticament correcte participar
en una votació per molt que el secretari faci un informe a mida. Els
càrrecs electes som sempre responsables de les nostres actuacions i
no podem escudar-nos en informes dels tècnics o dels juristes. Això
nomès es fa des de la més absoluta mediocritat.
La continuitat de l’Estapé en el càrrec desprestigia a la institució i al
poble als que diu servir, qüestiona la decissió judicial interferint en
la independència que en un Estat de Dret han de tenir els poders
executiu i judicial, abunda en la desafecció política que pugui sentir la
ciutadania davant de fets com aquests, i especialment abunda en el
seu propi desprestigi personal i en el del seu partit que com a actor de
la vida pública municipal no es mereix un situació tan poc ètica.
Per a la bona convivència municipal cal una regeneració dels comanaments del PSC de La Roca. La hipotètica concurrència a les properes
eleccions municipals d’un candidat amb aquests antecedents deixa
als ciutadans sense alternatives. La bona pràctica política es basa en
el debat i en el diàleg per a la confrontació d’idees, per contraposar
diferents formes de pensar i de veure el municipi que enriqueixen el
debat amb nous punts de vista i afavoreixen avençar en el progrès i
en la modernització.
Mai avantposar els interessos personals i familiars.
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Nosaltres estem en desacord, com hem manifestat sempre, amb el procés urbanístic del Pla de les Hortes, ja que
comporta un greu impacte sobre el conjunt del casc antic, i
una alteració de l’entorn que trencarà per sempre la imatge
tradicional i històrica del municipi. La urbanització d’aquest
espai no respon als interessos del municipi ni a la necessitat
de resoldre mancances en equipaments, sinó als interessos
privats de determinats propietaris i promotors d’urbanitzar-lo
per treure’n un benefici econòmic.
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L’ENTREVISTA

Josep Piñol
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President en funcions del C.B. La Roca
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Com i quan es va fundar el C.B La Roca?

LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | L’entrevista

La nostra institució té una història molt curta, de fet està
inscrit com a club des del maig de 2009. Tot va començar
quan un grup d’exjugadors i exjugadores amb ganes de
reviure i fer sentir al poble les emocions del bàsquet, es van
ajuntar per a formar un club de bàsquet.
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Quina popularitat té el bàsquet a la Roca? Perquè ja sabem que el futbol és l’esport que més es practica entre
els nens i nenes, però el fet de tenir jugadors com els
germans Gasol a la NBA, ¿ha fet que hi hagi més afició?

Jo personalment jugo a bàsquet des dels sis anys, em sembla que els Gasol encara no hi eren ni en projecte. Amb
això vull dir que el bàsquet mou masses des de fa molts
I quina és la raó de ser d’aquest club? Evidentment jugar
anys i l’aportació dels jugadors espanyols a l’NBA segur
a bàsquet, però ¿té objectius didàctics, com pot ser forque ha fet que aquesta massa de gent sigui més gran, però
mar esportivament a les generacions
el bàsquet com a esport d’equip està
més joves?
Gràcies a l’interès dels entre els més ben vistos al món, i a la
Des del nostre club pretenem ensenyar
nens i a la feina del cos Roca també ha de ser així.
el bàsquet des de nivell zero i, a poc a
quines virtuts gaudeix el bàsquet
tècnic, en tan sols tres De
poc, anar formant un club amb les direspecte al futbol?
ferents categories, però sobretot volem
mesos hem aconseguit Cada esport té les seves coses posique els nens de l’escola s’ho passin
anar més enllà dels
bé. De moment tenim nens de primer
tives i negatives, jo sóc un amant de
a sisè de primària.
l’esport en general, però el bàsquet
conceptes bàsics
personalment em porta a la luxúria,
De quants equips consta actualment
m’aporta un munt de sensacions que,
el Club de Bàsquet La Roca i a quines divisions juguen?
de ben segur, també sent el millor amant de futbol del plaAra mateix estem distribuïts en dues escoles: el CEIP la To- neta envers el seu esport.
rreta i el CEIP Pilar Mestres, cadascuna d’elles té dos grups
diferenciats segons l’any de naixement. De moment no ens
hem federat ja que partíem de zero. No obstant això, en tres
mesos hem aconseguit anar més enllà dels conceptes bàsics gràcies a l’interès dels nens i a la feina del cos tècnic.
Quins són els objectius principals de la vostra entitat a
curt i a llarg termini?
Els objectius de moment s’estan complint de llarg. Hem tingut
una bona acollida per part del poble i la veritat és que al municipi feia falta el bàsquet. Actualment comptem amb 70 socis i
la nostra intenció és anar creixent de forma progressiva.

