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salvador illa i roca / Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL Estrenem piscina
Aquest Nadal la Roca, Santa Agnès i la Torreta estrenen pis-
cina. Les instal·lacions, inaugurades el 2002, millorades i
renovades per estar obertes els dotze mesos de l’any,
entren en funcionament perquè les ciutadanes i ciutadans
del municipi, i dels municipis veïns, de totes les edats, facin
esport i facin salut. 

L’aposta de l’Ajuntament ha estat per la qualitat de l’equi-
pament, modern, innovador –la piscina compta amb una
coberta retràctil– i acollidor, i per la gestió rigorosa i efi-
cient de la instal·lació. La mateixa aposta que des de l’any

95 ha permès modernitzar la Roca, Santa Agnès i la Torreta.
La mateixa que ens permetrà inaugurar a la Torreta, aquest
mes de gener, el tercer camp de futbol de gespa artificial. La
mateixa que farà possible la inauguració de la piscina des-
coberta a Santa Agnès aquest proper any. La que ens per-
met començar les obres de l’escola bressol. I també la que
ha fet possible que aquest passat dia 15 de desembre cele-
bréssim un any de bon funcionament del Centre d’Atenció
Primària. L’aposta per la qualitat de vida. L’aposta per la
Roca, Santa Agnès i la Torreta. Llàstima que alguns encara
no s’hi vulguin sumar.//

la roca-centre, la torreta i sta. agnès de malanyanes
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Ja fa uns mesos que l’ajuntament de la
Roca del Vallès ha posat en marxa l’audi-
toria ambiental del municipi, que s’ins-
criu en el marc del procés d’elaboració
de l’Agenda 21 local, iniciativa sorgida a
la Cimera de la Terra de Rio de Janeiro
(1992), ara fa més de deu anys, amb la
qual les administracions locals de tot el
planeta assumeixen un compromís con-
cret per avançar cap a la sostenibilitat.
Els canvis necessaris per garantir condi-
cions de vida sostenibles per l’ecosiste-
ma s’han de produir, en primer lloc, a
nivell local.
El pas previ a l’inici de l’Agenda 21 és la
determinació municipal de fer-la, cosa
que l’ajuntament de la Roca va expressar
ja fa temps, adherint-se a la Carta
d’Aalborg, la ciutat danesa on, el 1994, es
va celebrar la primera conferència euro-
pea sobre ciutats sostenibles.

També va adherir-se a la Xarxa de ciutats
i municipis cap a la sostenibilitat, que va
néixer a Manresa l’any 1997, i al progra-
ma d’Agendes 21 de la Diputació de
Barcelona, que dóna assessorament i
ajuda tècnica en la planificació i realitza-
ció d’aquest procés.
L’auditoria ambiental és, així, el primer
pas concret per conèixer en detall la
situació ambiental del municipi i establir
els aspectes concrets on caldrà incidir.
L’elaboració d’aquesta diagnosi demana
un procés complex de recollida d’infor-
mació, de treball de camp, de consulta-
ció dels diferents actors socials i, final-
ment, d’interpretació dels resultats. En
això, es comptarà amb el suport de tèc-
nics i professionals externs, coneixedors
del tema i experts en ajudar els munici-
pis en l’elaboració de la pròpia Agenda 21
local.

L’altra clau d’aquest procés és la partici-
pació: cal treballar conjuntament per
adonar-nos dels problemes, veure què
podem fer per millorar la situació, esta-
blir un ordre de prioritats en les accions
a realitzar, i assumir la part de compro-
mís que pertoca a cadascú. 
L’Agenda 21 preveu tot un seguit de
fases, on la participació de la ciutadania
i dels agents socials és fonamental, i s’in-
tenta promoure de diferents maneres: a
través d’enquestes, de fòrums temàtics i
més endavant de mecanismes perma-
nents de consulta.
En el cas del nostre municipi, també s’u-
tilitzarà el portal <www.laroca.org> com
a espai de consulta de la documentació
que es vagi produint i com a fòrum obert
de forma permanent a l’opinió de la ciu-
tadania, de les entitats i dels agents
econòmics i socials.

> L’auditoria ambiental
L’auditoria ambiental, que l’ajuntament de la Roca ha posat en

marxa dins del procés d’elaboració de l’Agenda 21 local, és el

primer pas necessari per conèixer en detall la situació ambiental

del municipi i els aspectes concrets on caldrà incidir.

A cada una de les diferents fases del procés d’Agenda 21, la parti-
cipació es valora com un factor essencial per a l’èxit de les inicia-
tives que es pretén posar en marxa: els canvis cap a la sostenibili-
tat demanen un component important de compromís personal i
acord col·lectiu, sense del qual seria difícil dur-los a terme. 

Tots els actors socials tenen un important paper a jugar en
aquest procés participatiu: la ciutadania, les entitats cíviques i
culturals, els col·lectius socials (gent gran, associacions de
veïns, escoles i grups de mestres, gent jove, clubs esportius,

comunitats religioses); les empreses i els agents econòmics
(agricultors i ramaders, sindicats, agrupacions empresarials,
associacions professionals, indústries presents al municipi o que
afecten el seu territori amb l’activitat que realitzen, petit i gran
comerç, serveis i equipaments col·lectius...); i finalment l’admi-
nistració pública, amb l’ajuntament al capdavant.

Des d’aquestes pàgines, animem i convidem tots els roquerols i
roqueroles a participar de forma activa, amb idees i propostes,
al procés d’Agenda 21 del municipi de la Roca del Vallès.

> La participació és la clau
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>  A fons / L’auditoria ambiental

> El primer pas en el procés de l’Agenda 21

Procés de l’Agenda 21 local

Adhesió Carta Aalborg

Voluntat política

inici procés

Fase

prèvia

Adhesió al programa

de la Diputació de

Barcelona

Planificació del procés

Creació comissió de

seguiment

Fase

Auditoria

Ambiental > Tria d’informació
> Treball de camp

anàlisi

> Particip.
ciutadana

> Enquesta de
   percepció
   ambiental

> Avaluació ecosis-
tèmica del territori

prediagnosi

> Particip.
ciutadana > Discussió

diagnosi

Fase Pla

d’Acció
pre-proposta

pla d’acció

> Línies estratègiques
> Programes actuació
> Priorització
> Valoració econòmica

> Particip.
ciutadana > Discussió

proposta

pla d’acció

i pla de

seguiment

> Indicadors ambientals
i de participació

Aprovació i assumpció

per part de l’Ajuntament

L’enquesta de percepció

ambiental

L’enquesta de percepció ambiental és el

primer moment de participació de la ciu-

tadania al procés de l’Agenda 21, i con-

cretament a la fase de diagnosi ambien-

tal. Ens ha de permetre saber què pen-

sem els roquerols i roqueroles de la

situació ambiental del nostre municipi,

quins aspectes veiem amb preocupació i

creiem que han de millorar, i també

quins són els hàbits que tenim en relació

a una sèrie d’aspectes significatius des

del punt de vista ambiental, com ara la

gestió dels residus, l’ús dels recursos

(aigua, energia, etc.), les formes de

mobilitat, entre d’altres.

En l’anterior número del butlletí munici-

pal es va adjuntar un exemplar del qües-

tionari, que ha estat elaborat per la con-

sultoria ambiental Agro 90, i que també

s’havia repartit als equipaments culturals

i a llocs estratègics de la població.

Les mateixes preguntes de l’enquesta es

van adreçar, mitjançant entrevista telefò-

nica, a una mostra de 195 ciutadans i ciu-

tadanes del municipi, majors d’edat,

triats segons els criteris i el rigor meto-

dològic que demana l’estadística.

Els resultats complets de l’enquesta

telefònica queden recollits en un extens

document que els interessats poden tro-

bar disponible al portal <laroca.org>, i del

qual us oferim un extracte a la pàgina 4.

Com continua el procés

d’Agenda 21

La fase de diagnosi ambiental, en què

encara ens trobem, culminarà amb la

redacció d’un Pla d’Acció local, on s’han

de detallar les línies d’intervenció i els

programes concrets d’actuació que el

municipi assumeix com a compromís

propi.

Abans de formular el Pla d’Acció, caldrà

que els diferents actors implicats (la ciu-

tadania, les empreses i altres agents

econòmics, l’administració pública)

puguin valorar i discutir conjuntament

els resultats de la diagnosi ambiental i

expressar els respectius punts de vista

sobre un esborrany de proposta del Pla

d’Acció local, elaborat pels equips tèc-

nics responsables.

Juntament al Pla d’Acció, es desenvolu-

parà un Pla de Seguiment que definirà

un seguit d’indicadors ambientals i de

participació, que ens ajudaran a valorar

en quina mesura progressa la situació

ambiental del municipi al llarg dels pro-

pers anys i quin serà el nivell d’acompli-

ment del Pla d’Acció, un cop aprovat i

assumit pel consistori.

Es tracta, en conjunt, d’un procés d’una

certa complexitat, en primer lloc per la

varietat i interconnexió dels temes trac-

tats, i en segon lloc per la voluntat de

propiciar formes de participació real de

la ciutadania a la seva elaboració. 
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>  A fons / L’auditoria ambiental

L’univers de l’estudi és la població de més de 18 anys resident al municipi de la Roca
del Vallès, amb telèfon en el seu domicili. Les persones han estat seleccionades
segons un mètode de mostreig aleatori probabilístic, per seguir la distribució per-
centual de la població segons el sexe i grups d’edat en els diferents nuclis de residèn-
cia del municipi (La Roca Centre, La Torreta, Sta. Agnès, i altres). L’error estadístic
que s’ha de tenir en compte és de +/- 7,4%.

Les tres qüestions que més preocupen als enquestats en relació al seu municipi,
seleccionades d’entre un llistat amb diverses opcions, són: 1. El medi ambient
(52,7%); 2. L’habitatge (50%); 3. la inseguretat ciutadana  (33,7%). 
Entre la resta d’aspectes esmentats pels entrevistats com a qüestions que afecten al
municipi,  cal destacar l’atur (20,1%), i la manca de serveis públics (15,8%). 

Gràfic 1: qüestions que més preocupen els ciutadans

Un altre indicador sobre les problemàtiques que afecten als ciutadans del municipi
és la percepció que tenen sobre la  incidència de determinats factors en la seva qua-
litat de vida. A continuació destaquem alguns dels factors que, segons els entrevis-
tats, tenen més incidència:
- l’estat actual dels boscos i zones naturals (74,8%)
- la contaminació de les aigües de rieres i rius (70,2%)
- els sorolls  (60%)
- els incendis forestals (47,3%). 

Un altre dels aspectes analitzats són els hàbits adquirits en relació a la recollida
selectiva de residus. El 87,2% dels entrevistats afirmen que separen les escombraries
a la llar per plàstics, paper, cartró i vidre. De la mateixa manera, el 83,6% manifesten
que sí utilitzen els contenidors de recollida selectiva de residus. Aquests percentat-
ges poden semblar elevats si es comparen amb el volum de residus reciclats en el
municipi, però almenys indiquen que entre la població existeix un alt grau de
conscienciació respecte la importància de la recollida selectiva. Pel que fa a la dei-
xalleria municipal, un 68,7% dels entrevistats afirmen fer-ne ús. 
Pel que fa al consum responsable d’aigua i electricitat, la majoria de les llars entre-
vistades (82,9%) declaren no utilitzar cap mena de mecanisme d’estalvi d’aigua. Pel
que fa als mecanismes d’estalvi d’electricitat utilitzats per les llars, el 85% d’elles no
n’utilitza cap. Del 15% de llars que si utilitza algun mecanisme d’estalvi, el 21,6% uti-
litza bombetes de baix consum i un 3,4% disposa de panells solars.

Un altre aspecte relacionat amb la cura i la gestió del medi ambient, és la forma
habitual de desplaçament de les persones enquestades a la Roca del Vallès. La forma
de desplaçament majoritària es basa en la utilització del cotxe (56%); els enquestats
que es desplacen a peu són un 21,4%, i només un 12,6% ho fan en transport públic,
als quals s’ha de sumar un 9,3% que utilitza un mixt entre transport públic i privat.
Si centrem l’anàlisi en les persones que utilitzen el transport públic, comprovem que
l’autobús és el mitjà més utilitzat, ja que un 80% dels que utilitzen transport públic
fan menció a aquest servei. Cal destacar que les persones que utilitzen el transport
públic fan una valoració positiva del mateix: la freqüència de pas es valorada de
forma positiva i molt positiva (79,4%); la valoració en l’oferta de línies és en el 84,9%
dels casos valorada com a positiva o molt positiva; el 78,8% valora de forma molt
positiva o positiva la rapidesa del transport públic i la seva comoditat és valorada de
forma positiva o molt positiva en el 84,4% dels casos. Pel que podem considerar que
el transport públic existent a la Roca del Vallès és ben valorat per la població enques-
tada que l’utilitza habitualment.

En resum, podem dir que els ciutadans entrevistats tenen en alta consideració la
situació ambiental general del municipi, a la vegada que es tracta també de l’aspec-
te que més els preocupa. Aquesta preocupació però, no és fruit de la gestió ambien-
tal duta a terme al municipi fins ara, amb la que sembla que estan satisfets, sinó que
el que els amoïna és potser el que ha de proveir el futur. L’existència d’un alt grau
d’inquietud per l’entorn natural al municipi i pel seu medi ambient no és, però, sufi-
cient per tal que els hàbits adquirits en la vida quotidiana per assolir una Roca del
Vallès més sostenible s’hagin imposat entre la població. 

Gràfic 2: valoració de la situació ambiental a la Roca del Vallès

Per això és necessària la posada en marxa, entre d’altres, de dos aspectes combinats:
- una tasca educativa i formativa intensiva i que s’estengui en el temps
- la dotació de recursos i infrastructures suficients que facilitin el canvi d’hàbits. 
Per assolir aquests objectius cal una decidida aposta des de les institucions, però
alhora és necessària la cooperació amb les entitats ecologistes i també cívico-cultu-
rals del municipi a fi que participin en el procés tant en la seva definició i difusió
entre els ciutadans com en la seva posada en pràctica. Per acabar, destaquem l’alt
índex de persones entrevistades que s’han mostrat disposades a participar en l’au-
ditoria ambiental de la Roca del Vallès. Un 24,1% dels ciutadans consultats han mani-
festat el seu interès en participar i han donat les seves dades per tal de contactar
amb ells per quan es vulgui demanar la seva participació.

> Resultats de l’enquesta de percepció ambiental
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>  Grups municipals

PSC-GIR
> La Roca necessita una
nova escola, o no ?

ERC
> Moltes gràcies

La Roca necessita urgentment una nova escola per a solucionar
la saturació de l’escola Pilar Mestres, on hi ha nens en mòduls i
no hi ha espai per tots els nous nens del proper curs.
Immediatament després que el Dept. d’Ensenyament va mostrar
la voluntat de construir la nova escola, l’Ajuntament va
començar a treballar per aconseguir els terrenys necessaris i es
van analitzar quatre alternatives.

Dues d’elles es van descartar per trobar-se lluny del casc urbà:
ens referim als terrenys d’equipaments de Can Borrell, al costat
de la deixalleria, i als terrenys dels Maiols–Can Planas.

La tercera opció era els terrenys del pla de la Molinada que estan
a prop del poble però tenen l’inconvenient que el procés per
aconseguir-los seria llarg i complex ja que primer s’hauria d’a-
provar el pla parcial de la Molinada i no existeix ni voluntat, ni
consens entre els més de quaranta propietaris. A la darrera
Comissió de Territori es va analitzar la proposta de CiU per
aconseguir aquests terrenys en tres mesos i de forma gratuïta
mitjançant el procediment d’ocupació directa. Segons els ser-
veis jurídics de l’Ajuntament aquest procediment no és gratuït i
requereix igualment l’aprovació del pla parcial que en aquest
context acostuma a ser superior als dos anys.

Finalment, vam analitzar el pla de les Hortes. El procés no és
senzill però tenim la diferència important que sí que hi ha volun-
tat i consens dels propietaris i han signat un conveni de cessió
anticipada i gratuïta dels terrenys. 

Ens trobem, doncs, que sols hi ha una opció i que a més és la
millor segons els tècnics municipals, el tècnics del Dept.
d’Ensenyament i de la gran majoria de les persones i entitats
consultades. A partir d’aquí, si és evident que aquest és el millor
emplaçament, podem discutir i fer propostes sobre el projecte
dels habitatges del pla de les Hortes (nombre, alçades, tipologia,
edificabilitat, vials, etc.). De fet s’acaba d’iniciar el primer perío-
de d’al·legacions en un procés on les persones interessades
podran presentar esmenes com a mínim en cinc ocasions més. 

Però ens trobem amb que CiU no ha canviat el xip i continua
oposant-se a tot, com ha estat fent els darrers quatre anys, obli-
dant-se de les necessitats del poble. S’oposa ara, fins i tot, a la
construcció de la nova escola al pla de les Hortes mitjançant un
recurs demanant la paralització de la totalitat del projecte,
sense presentar una sola alternativa viable.

La Roca necessita una escola, o no? Sembla que hi ha qui se n’ha
oblidat. Nosaltres no.

Volem aprofitar aquest espai per agrair els roquerols i les
roqueroles la confiança demostrada vers Esquerra Republicana
de Catalunya a les eleccions al parlament de Catalunya.

Ara, des de la Generalitat i a les àrees on ERC tingui responsa-
bilitat directa tornarem a demostrar que som progressistes i
nacionalistes, tal com ja ho vàrem fer durant la 3ª república,
(abans de la guerra civil espanyola). En aquests propers quatre
anys demostrarem que hi ha una manera honesta i democràti-
ca de fer política.

També volem aprofitar per deixar ben clar que el pacte entre
ERC, el PSC i IC-V no és aplicable a la Roca, al menys mentre el
PSC de la Roca segueixi amb el seu afany de prioritzar els drets
de les immobiliàries, i governant, en moltes ocasions, en con-
tra de la voluntat dels ciutadans: formigonera, camp de golf,
les hortes, etc.

Vosaltres, ciutadans de la Roca, sou el veritable motor del futur
d’aquest poble, sense la vostra participació i sense la vostra
opinió la democràcia queda buida del seu veritable poder
transformador de la societat.

Una vegada més, moltes gràcies. 

L’opinió dels grups polítics >>>>>>>>>>>>>>
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>  Actes de l’Ajuntament

> Resum de plens

Ple extraordinari- 2 d’octubre

Sessió extraordinària convocada per l’Alcalde en

base a l’article 46 de la llei 7/85 de 2 d’abril, a peti-

ció dels cinc regidors del Grup Municipal de CIU. 

Moció sobre interposició de recurs d’alçada
contra l’aprovació definitiva de la
modificació puntual del PGMOU en l’àmbit
dels sectors dels Maiols i Mas Planes

Es desestima la moció per set vots en contra del

PSC-GIR i IC-V i sis vots afirmatius de CiU i ERC.

Moció sobre la modificació normativa del
Pla Parcial de Vallderiolf

Es desestima la moció per set vots en contra del

PSC-GIR i IC-V, cinc vots afirmatius del Grup CiU i

una abstenció d’ERC.

Moció de felicitació per extinció d'incendis

1. Transmetre la felicitació i agraïment del munici-

pi de la Roca del Vallès als cossos: Bombers de

la Generalitat de Catalunya; Bombers de

l'Ajuntament de Barcelona; Parc de la Serralada

Litoral; Servei de Protecció d'Incendis de la

Diputació de Barcelona; ADF de la Serralada

Marina; Protecció Civil; Policies locals de

Cardedeu, Vilanova i la Roca del Vallès; i tots els

veïns de la Roca que van participar en les tas-

ques d'extinció del foc, oferint-se com a volun-

taris.

S´aprova per unanimitat.

Moció un país una bandera

S’aprova la moció per set vots afirmatius de CiU,

IC-V i ERC i  sis vots  en contra del PSC-GiR.

Ple ordinari - 2 d’octubre 

Acord d’adjudicació del contracte d’obres de
l’escola bressol

S’aprova per vuit afirmatius del PSC-GIR, IC-V i

ERC i cinc abstencions de CiU, adjudicar el con-

tracte d’obres de construcció d’una escola bressol

de dues línies a la Roca del Vallès a l’empresa

Construccions Curto, S.A., per un import de lici-

tació de 804.836,13 €, IVA inclòs. 

Acord d’adjudicació del contracte de gestió
del servei de manteniment de l’enllumenat

S´aprova per vuit vots afirmatius del PSC-GIR, ICV

i ERC i cinc abstencions de CiU, adjudicar el “con-

tracte del servei de manteniment i conservació de

la xarxa d’enllumenat públic del municipi” a l’em-

presa SECE, S.A, per un import de 76.490,80 €,

IVA inclòs.

Acord de modificació del Pressupost
municipal

S’aprova per set vots afirmatius del PSC-GIR, IC-V,

cinc abstencions de CiU i un vot en contra d´ERC.

Acord de sol·licitud d’inclusió de projectes
en el PUOSC

S’aprova per vuit vots afirmatius del PSC-GIR, IC-V

i ERC  i  cinc abstencions de CiU, sol·licitar a la

Generalitat de Catalunya una subvenció de

666.943,74 € per la construcció de la segona fase

del Centre Cultural, que té un pressupost de

1.026.067,29 €. Així mateix, es sol·licita una sub-

venció de 444.279,41 € per al projecte de cons-

trucció de la Plaça Sant Jordi de la Roca del Vallès

que té un pressupost de 683.506,78 €.

Acord de sol·licitud d’inclusió de projecte en
el FEDER

S’aprova per vuit vots afirmatius del PSC-GIR, IC-V

i ERC i cinc abstencions de CiU, sol·licitar a la

Generalitat de Catalunya la inclusió del projecte

de construcció de la segona fase del Centre

Cultural de la Roca del Vallès, en el Programa

Operatiu per a la zona objectiu 2 de Catalunya, en

el marc del Programa FEDER. La previsió inicial del

pressupost de l’actuació serà d’un import de

1.026.067,29 € i es demana una subvenció de

513.033,65 €.

Acord de modificació de la plantilla de
personal funcionari

S'aprova per dotze vots afirmatius del PSC-GIR, IC-

V i CiU i una abstenció d’ERC, augmentar fins a

tres les places de dotació caporal de la Policia

local.

Ratificació acord Comissió de Govern de
creació de registre auxiliar de caràcter
telemàtic

S'aprova per unanimitat, la creació d’un registre

telemàtic, amb caràcter d’auxiliar del Registre

general de l’Ajuntament,  per a la recepció i la sor-

tida de documents que es trametin per via telemà-

tica a través de l'extranet de les administracions

catalanes, a l'adreça www. eacat.net.

Acord d’aprovació del conveni amb l’Agència
Catalana de Certificació per a l’emissió i
gestió de signatura electrònica

S’aprova per unanimitat el model de conveni de

col·laboració pendent de subscriure entre

l’Ajuntament de la Roca del Vallès i l’Agència

Catalana de Certificació per tal d’encarregar a

CATCert  el servei de certificació digital de classe

1, el servei de verificació de certificats, i  el servei

de registre local.

Acord d’adhesió al conveni de la FMC amb la
Sociedad General de Autores

S´aprova per unanimitat, l’adhesió al “conveni

entre la Federació de Municipis de Catalunya i la

Societat General d’Autors i Editors”.

Acord de ratificació de les festes locals per
l’exercici 2004

S’aproven per unanimitat les següents dates festives:

La Roca-Centre, 13 de setembre i 29 de novembre.

La Torreta, 30 d’abril i 19 de juliol.

Santa Agnès, 19 de gener i 23 d’agost.
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>  Actes de l’Ajuntament / Resum de plens

Moció sobre la normalització lingüística de
Correus, presentada per ERC

Sol·licitar “que aquest Ajuntament demani que amb

la nova imatge corporativa, tant a la Roca del Vallès

com a tota Catalunya i a tot el territori conegut cul-

turalment, per raons històriques i filosòfiques, com a

països catalans, es continuï utilitzant el català”.

S´aprova per unanimitat.

Moció sobre les deficiències de les zones
verdes, presentada per IC-V

1. Instar al Sr. Alcalde que encarregui un estudi que

defineixi les deficiències de cadascuna de les

zones verdes.

2. Que es doti dels recursos necessaris que garan-

teixin un suficient manteniment  de les zones

verdes mentre es realitza l'estudi.

3. Que en el proper pressupost municipal s'incre-

mentin els recursos de la partida econòmica, per

tal de definir les zones de perill pels usuaris.”

S´aprova per unanimitat.

Moció sobre el programa d'actuació
municipal contra incendis I i el Pla de
prevenció d’incendis

“Que l'Ajuntament actualitzi el programa d'actua-

ció municipal contra incendis I i el Pla de preven-

ció d’incendis, actualitzant els punts de presa d’ai-

gua i senyalitzant-los correctament.”

S´aprova per unanimitat.

Ple extraordinari- 9 d’octubre

Acord d’aprovació inicial del projecte de
pavelló polisportiu

S´aprova inicialment per vuit vots afirmatius del

PSC-GIR, IC-V i ERC i cinc abstencions de CiU, el

projecte d’obra municipal ordinària titulat

“Projecte Bàsic i executiu del pavelló triple

poliesportiu”, redactat per l’Estudi d’Arquitectura

Ricard Balcells, amb un pressupost d’execució per

contracta de 4.521.311,21 €.

Acord d’inici del procés de renovació dels
càrrecs de jutge de pau, titular i suplent, si
s’escau

S’aprova per unaminitat, acordar la convocatòria

per a cobrir les places de Jutge/-essa de Pau, titu-

lar i substitut,  al municipi de la Roca del Vallès,

d’acord amb allò previst a l’article 101 de la LOPJ.

Acord d’aprovació del Compte General de
l’exercici 2002

S’aprova per set vots afirmatius del PSC-GIR, IC-V

i sis abstencions de CIU i ERC.

Ratificació de la resolució d’Alcaldia sobre
revocacions de delegacions del Consorci del
Parc de la Serralada Litoral.

S’aprova per vuit vots afirmatius del PSC-GIR, IC-V

i ERC, i cinc abstencions de CIU, acordar la revoca-

ció de delegació de competències al Regidor Jordi

Font Riu, com a representant de l’Ajuntament al

Consorci del Parc Serralada Litoral, quedant

aquesta representació directament assumida pel

Sr. Salvador Illa i Roca, Alcalde-President de la cor-

poració.”

Ple extraordinari- 20 d’octubre

A la Roca del Vallès, quan són les 18:30 hores del

dia 20 d’octubre es reuneixen per portar a terme el

sorteig dels membres de les Meses electorals per

les eleccions al Parlament de Catalunya del dia 16

de novembre de 2003. 

Ple ordinari- 6 de novembre

Acord d’aprovació provisional del Pla
Especial de millora urbana de la illa de
carrers Montseny, Catalunya, Espronceda i
Rambla Mestre Torrents

El Sr. Alcalde demana el posicionament dels Grups

municipals en aquest assumpte i posteriorment,

en ús de les facultat conferides per l´article 91.3

del ROF retira el punt de l´ordre del dia abans de

sotmetre’l a votació, davant de la impossibilitat

d´assolir la majoria absoluta del nombre legal dels

membres de la Corporació.

Acord del conveni d’acceptació per la
propietat de la modificació puntual del
PGMOU en el sector SPR-4

S’aprova per set vots afirmatius del PSC-GIR i IC-V

i sis vots en contra de CiU i ERC, el conveni entre

els propietaris del sector SPR-4, la Societat

Rocamajor, SL i l’Ajuntament de la Roca del Vallès,

per al desenvolupament i execució del sòl urbanit-

zable SPR-4 i terrenys annexos, del nucli de la Roca

del Vallès.

Acord d’aprovació inicial de la modificació
puntual del PGMOU en el sector SPR-4

S’aprova per set vots afirmatius del PSC-GIR i IC-V

i  sis vots en contra de CiU i ERC, la modificació del

Pla General d’Ordenació Urbana de la Roca del

Vallès Sector SPR-4 i terrenys annexes, formulat a

instàncies de l’Ajuntament, i redactat per part de

l’Estudi Massip-Bosch Arquitectes, de conformitat

amb les determinacions contingudes en l’informe

dels Serveis Tècnics Municipals.

Acord d’aprovació provisional de les
Ordenances fiscals per a l'exercici 2004

S’aprova  provisionalment per set vots afirmatius

del PSC-GIR, IC-V  i  sis en contra de CiU i ERC, la

modificació de l’Ordenança General de Gestió,

Inspecció i Recaptació dels ingressos de dret

públic municipals que haurà de regir per a l’exerci-

ci 2004. 
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>  Actes de l’Ajuntament / Resum de plens

Acord de delegació d’atribucions de gestió
tributària, inspecció i recaptació al OAGTL

S’aprova per unanimitat, delegar en la Diputació

de Barcelona, a l’empara del  que preveu l’article 7.1

de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora

de les Hisendes Locals, les funcions de liquidació,

inspecció i recaptació de l’Impost sobre l’incre-

ment de valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana.

Moció sobre la creació d’una xarxa de
municipis europeus per a desenvolupar
projectes en comú presentada pel PSC-GIR

S´aprova per set vots a favor del PSC-GIR i IC-V i sis

abstencions de CiU i ERC, treballar per a obtenir una

àmplia participació de les administracions, els repre-

sentants de categoria, les escoles i les associacions

turístiques, culturals i recreatives, per realitzar una

xarxa per a divulgar i coordinar esdeveniments, pro-

moure projectes i iniciatives comuns i instituir un

òrgan de coordinació, format per al menys un repre-

sentant de cada ciutat, a fi de facilitar l’assoliment

dels objectius anteriorment descrits.

Moció sobre ajuts socials presentada per ERC

1. Que l’Ajuntament es posi en contacte amb l’or-

ganisme superior corresponent per tal de que-

dar inclosos dins dels programes del fons social

europeu.

2. Que s’elabori un programa semblant al de “Taller

d’ocupació Salvador Llobet” en el nostre municipi.”

Es rebutja per set vots en contra del PSC-GIR i IC-

V i sis vots afirmatius de CiU i ERC.

Moció sobre el Castell de la Roca presentada
per ERC

1. Que l’Ajuntament de la Roca es posi en contacte

amb la Conselleria de Cultura per conèixer si el

castell de la Roca forma part de la relació de cas-

tells d’interès nacional de Catalunya.

2. En cas que no n’estigui inclòs, que es faci la

corresponent petició per a què passi a formar-ne

part de la relació de castells d’interès nacional.“

Se sotmet a votació, amb el resultat de sis vots

afirmatius de CiU i ERC, sis vots en contra del PSC-

GIR i una abstenció d’ IC-V.

Es rebutja amb el vot de qualitat de l'Alcalde en

produir-se novament el resultat d´empat, de con-

formitat amb l´article 100 ROF*.

* El Sr. Alcalde acorda retirar les mocions d'ERC, lle-

vat de les mocions referides al Fons Social Europeu i

al Castell de la Roca, donada l'advertència d'il·legali-

tat feta pel Secretari .

Moció sobre el camí de l’Ermita, presentada
per CiU

“ Recuperació del Camí de l’Ermita de Santa Agnès

de Malanyanes”.

Es rebutja per set vots en contra dels PSC-GIR i IC-

V i sis vots afirmatius de CiU i ERC. 



>  Des del municipi

> Notícies

La Roca amb el Fòrum 2004

Falten poc més de cinc mesos per al començament del Fòrum Barcelona 2004, aquest innovador esdeve-
niment internacional per pensar i experimentar sobre els principals conflictes culturals i socials que ha d’a-
frontar el món en aquest segle XXI. Des de l’inici, el Fòrum Barcelona 2004 ha procurat crear una xarxa de
complicitats entre els municipis de Catalunya per tal que es facin seu l’esdeveniment. De fet, és als muni-
cipis on es concreten quotidianament els 3 eixos temàtics que vertebren el Fòrum Barcelona 2004 (soste-
nibilitat, diversitat cultural i condicions de la pau). Són els municipis els que han començat a fer la recolli-
da selectiva i els que han posat en marxa experiències d’estalvi energètic. La convivència entre cultures es
fa palesa als carrers i a les places dels pobles i ciutats i, també, les condicions de la pau es treballen en mol-
tes de les activitats que organitzen els consistoris.

Com sabem, la Roca del Vallès és un dels 54 consistoris reconeguts com a entitats col·laboradores del
Fòrum Barcelona 2004, i ha estat el primer de la comarca. Des d’aquestes pàgines, animem les roqueroles
i els roquerols a participar i col·laborar activament amb aquesta "trobada que mourà el món"

La piscina coberta ha quedat inaugurada el dissabte 20 de
desembre, malgrat que no obrirà les seves portes al públic
fins el proper dia 2 de gener de 2004. No obstant, el mateix
dia de la inauguració el públic va poder visitar les
instal·lacions, que formen part del projecte de la Zona
Esportiva de la Roca-Centre, 

Els interessats en fer-se socis es poden adreçar a la mateixa
instal·lació, de dilluns a dissabte, de 10 a 2 i de 4 a 8. Tots
aquells que es facin socis abans del 31 de gener no hauran
d’abonar drets d’inscripció. D’altra banda, s’ha fet especial
èmfasi en la política de preus familiars, facilitant abona-
ments per famílies formades pels pares i fills menors de 14
anys, que només hauran d’abonar 57 euros al mes per al
total de membres. 

Amb la intenció de promoure l’estudi de la història a tra-
vés dels anònims protagonistes dels fets, l’Ajuntament
de la Roca del Vallès, amb la col·laboració d’un grup de
veïns del municipi, va tenir la iniciativa de crear l’Arxiu
de la Memòria Popular l’any 1998. El seu objectiu és el de
recopilar aquest patrimoni cultural i protegir-lo del
perill de destrucció i pèrdua, perquè, juntament amb l’a-
nomenada història oficial, és necessari conèixer la vida,
els pensaments i els costums d’aquells que no han
entrat a formar part dels llibres d’història. 

Per a promoure la recerca d’aquests testimonis, es va
crear un premi que porta el nom de Romà Planas i Miró,

que va ser Alcalde de la Roca del Vallès i personatge
rellevant de la història democràtica i política de
Catalunya.

Per a donar a conèixer aquesta iniciativa cultural,
l’Ajuntament de la Roca del Vallès, pioner de la memòria
popular a Espanya, va promoure el 8 de novembre, a
l’Arxiu Històric Comarcal de Mataró, un Taller sobre
l’Arxiu de la Memòria Popular i el Premi "Romà Planas i
Miró" de Memorials Populars de la Roca del Vallès.
Aquest Taller va formar part dels  "dissabtes a l’Arxiu",
activitats periòdiques que l’Arxiu Històric Comarcal de
Mataró realitza per als professionals de l’Arxivística.

Arxiu de la Memòria Popular - Can Torrents - C/Anselm Clavé 44, 1r,
Apartat de Correus 150 - 08430 La Roca del Vallès - Telèfon-Fax: 93
842 24 55 - e-adreça: marzocchig@laroca.org – laroca@laroca.org

Piscina d'hivern...

Taller de la Memòria a
Mataró

...i nou poliesportiu
El consistori ha donat l'aprovació inicial al

projecte de pavelló poliesportiu que es preveu

construir als solars adjacents a la piscina

La superfície d’actuació és de 5.256 m2, i el cost d’execució

de l’esmentat projecte a efectes de contractació és de

683.506,78 € inclòs el control de qualitat, i un pressupost de

l’estudi de seguretat i salut de 13.053,74 €. La totalitat dels

terrenys afectats són de titularitat municipal.

El projecte de pavelló triple poliesportiu ha estat realitzat

per l’Estudi d’Arquitectura Ricard Balcells. La proposta inci-

deix sobre la Plaça Sant Jordi, inclou la urbanització de la

plaça i dels seus voltants i preveu el fet de comunicar el nucli

de la Roca-Centre amb el vial de el sector de Les Hortes.
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>  Entrevista

> Entrevista a Mossèn Joan

A les set del vespre, hora a la que ens hem
citat, ja és de nit. De la rectoria il·luminada
arriben veus de nois i noies. N’hi ha un grup
reunit, una bona dotzena, que es preparen
per alguna activitat. Mossèn Joan és allà que
m’espera. Amb amabilitat i senzillesa em con-
vida a entrar al seu despatx, una habitació
amb taula i llibres. M’assec a la cadira prepa-
rada pels visitants i ell se seu al meu costat,
com per escurçar distàncies. La conversa
comença fàcil i directa.

> Quina ha estat la seva trajectòria abans
d’arribar a la Roca?
Vaig arribar aquí el setembre de 2002, i venia
d’haver estat vicari a Badalona, Mataró i
Cerdanyola del Vallès. Els darrers anys ja
exercia com a capellà de presó, a 4 Camins, i
venir aquí ha significat apropar-me.

> Ha passat d’un entorn urbà a un entorn
més rural; es nota molt la diferència?
Hi ha una diferència en el nombre d’habi-
tants, que en una ciutat és força més alt, però
per mi és més significatiu el canvi de vicari a
rector, per la responsabilitat que això com-
porta. També dono un cop de mà a Vilanova
del Vallès, així que de feina no en falta. I a
més hi ha la meva activitat a la presó…

> Què em pot explicar d’aquesta activitat?
Per mi és molt important. Miri, el pis de dalt
de la rectoria està preparat per donar acolli-
da a persones que surten de la presó. Ara hi
ha un jove que viu amb mi, i potser en vindrà
un altre a començament de la primavera. La
presó no és el lloc que prepara per tornar a
formar part de la societat. Aquestes persones
necessiten adquirir uns hàbits que han per-
dut, o que no han tingut mai: respectar nor-
mes, tenir fites, organitzar-se el temps, tre-
ballar amb constància, estalviar… La reinser-
ció laboral és la part més difícil d’aquest pro-
cés. Sortosament, el poble ens ajuda.

> Com podem fer-nos una idea del que és
una presó?
Des del punt de vista de la vida diària, la
diferència principal entre dins i fora és la pri-
vació de la llibertat. A la presó tenen televi-
sió, música, biblioteca; poden estudiar,
poden treballar, poden fer esport. Però no
poden sortir. Pel que fa a l’aspecte humà, la
presó és un lloc on van a parar diem-ne
malalts mentals, persones amb l’afectivitat
desordenada,  que han patit una important
falta d’afecte i d’atenció. El desordre emocio-
nal és una de les raons principals que porta,
per exemple, al consum de drogues, i després

a delinquir. La pobresa afectiva pesa més que
la necessitat material. També un excés de
diners pot generar delinqüència, si falta l’a-
tenció a la persona. 

> I quina és la seva funció com a capellà?
El capellà és en primer lloc una persona de
confiança. Avui mateix un pres m’ha demanat
que telefoni a la seva mare a Sevilla per donar-
li un missatge de part seva. Això no li pot
demanar a qualsevol. El capellà és una persona
amb qui es pot parlar de tot, perquè està pre-
parat per escoltar en profunditat i amb discre-
ció. Els presos demanen sobretot ser escoltats,
compresos i estimats. Com tothom, però ells
en tenen més necessitat que els altres.

> La religió és un element important en el
seu diàleg amb ells?
Intento no posar la religió per endavant. El pri-
mer lloc és per la persona. Com deia sant Joan
Bosco: primer fem persones humanes, és a dir
autònomes, lliures, honestes, treballadores…, i
després bons cristians. Això també val per les
meves relacions amb el poble: el que jo inten-
to és ser amic de tots i poder parlar amb tot-
hom; crec que un sacerdot ha de ser un més,
algú a qui tothom es pugui acostar; que des-
prés es vagi a missa o no, això és el de menys. 

Rector de la parròquia de la Roca-Centre
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>  Entrevista / Mossèn Joan

> És més difícil el diàleg amb un creient
d’una altra religió, o amb un no creient?
Prefereixo un ateu convençut que un mitges
tintes. Així el diàleg és més interessant. Si
l’altre té convenciments profunds, jo puc
defensar millor les meves idees. També crec
que no ens hem de fixar massa en els aspec-
tes exteriors de la religió, sinó en els pro-
funds. A mi em preocupa més que es perdin
els valors que no la fe. Per exemple el valor
d’ajudar-se, de ser solidari amb qui ho neces-
sita, com ara els pobres o, en altres aspectes,
els immigrants. Això no ho hauríem de per-
dre, amb religió o sense.

> El 29 de novembre s’ha celebrat la festa de
Sant Sadurní, patró del poble. Què destacaria
d’aquest sant i de les festes que li dediqueu?
Sadurní el van matar els romans, a Toulouse,
simplement perquè va passar davant d’un
temple on feien sacrificis al déu Júpiter. D’ell
destacaria precisament això: que era un
bisbe que circulava pel carrer com un més. La
celebració que fem aquí sol ser una missa;
aquest any ha estat acompanyada d’un con-
cert de la coral “Unió, Centre i Energia”, que
el 2004 complirà 100 anys. Amb una particu-
laritat: que també hi ha cantat el Rector del
poble, cosa que no sol passar sovint… L’altra
novetat d’enguany és que tenim campanes
noves. El 28 de novembre es van exposar a la
plaça per si algú volia fer-s’hi una foto... Està
previst que comencin a tocar el dia 24 de
desembre, per la missa del Gall.

>  Hi ha altres actuacions recents que val la
pena destacar?
Ara fa poc vam estrenar teulada; també es va
treure l’antic mecanisme del rellotge, que va
ser donat a l’Ajuntament pel seu interès
històric i tecnològic, i s’ha substituït per un
sistema modern; finalment, hi ha la compra
de les campanes i la seva instal·lació, que
inclou un ordinador per control·lar-ne el fun-
cionament. Totes aquestes actuacions s’han

fet gràcies a l’interès de l’Alcalde i la
col·laboració econòmica de l’Ajuntament, a
qui estic molt agraït. També esmentar la res-
tauració recent del Sant Crist, que s’ha tor-
nat a posar a la Capella de la Mare de Déu de
Montserrat, i la subvenció que hem rebut de
l’ajuntament per posar megafonia nova.

> Estem a les portes del Nadal: quina lectura
ens voldria suggerir? 
M’agrada recordar el poema de Josep M. de
Sagarra: el nen Jesús ens mira des del pesse-
bre, ens veu pobres, humanament parlant, i
arrenca a plorar. Ens adonem que no som tan

bones persones com voldríem, tan respectuo-
sos i ecologistes com ens agradaria. El Nadal és
un moment en què la cuirassa que portem al
voltant del cor se’ns afluixa, i això és bo. El punt
més negatiu és el consumisme que s’apropia
d’una festa que més aviat neix en la pobresa. En
aquest sentit, m’agradaria informar de la cam-
panya “Mà oberta” que promou Càritas dioce-
sana. El 2 i 3 de gener es farà recollida de paper
vell, ampolles de cava i bateries de cotxe,  i uns
dies després hi haurà 5 reis mags que reparti-
ran regals a les famílies més pobres del poble.
Perquè aquí a la Roca també hi ha famílies
pobres, i més de les que sembla. En els darrers
anys, la seva situació s’ha anat agreujant. Des
d’aquestes pàgines, animo als roquerols per-
què ens donin un cop de mà.

> Joan Pau II està a punt d’acabar el seu man-
dat: com li agradaria que fos el proper Papa?
Voldria que no fos d’occident: que fos negre o
asiàtic; quelcom que encara no s’ha donat
mai. Això ajudaria a donar un testimoni de la
universalitat de l’Església.

> Li queda temps lliure per dedicar-s’hi?
Poc. Però això no em preocupa. La meva
família és tot el poble, i això m’omple molt.
Intento que no hi hagi ni diferències ni
distàncies amb ningú per raons polítiques,
socials o religioses. Sóc un capellà de fronte-
ra, a la disposició de tothom: del jovent, de la
gent gran, dels malalts… 

La conversa podia continuar, però ja se’ns
ha fet tard. El temps ha passat ràpid, gaire-
bé no ens hem adonat. Al sortir, trobem que
el grup de joves havia crescut: ara una vin-
tena de noies i nois assajen cançons, acom-
panyats de guitarres, tot preparant les cele-
bracions del Nadal. Mossèn Joan m’acom-
panya a la sortida. El seu comiat és cordial i
simple igual que la rebuda. La sensació és
que aquesta porta sempre està oberta per
continuar el diàleg. //

Des de fa poc més d’un any, Mossèn Joan és el nou

rector de la Roca. “Sóc un capellà de frontera”,

ens diu d’ell mateix aquest sacerdot compromès i

afable, capellà de presó i amic de tothom, per qui

l’escolta i el diàleg són una veritable vocació. 
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>  Tres en u

>>> Més festa i més obres

Festa Major d’hivern - Sant Sadurní 

Dies 28, 29 i 30 de novembre 2003

El darrer cap de setmana de novembre vam celebrar la
Festa Major d’hivern de la Roca-Centre, dedicada a Sant
Sadurní. Va ser tot un seguit d’activitats festives, que va
tenir com a pròleg una sortida en BTT per la ruta
prehistòrica, que va ser tot un èxit d’assistència.
La festa va tenir un començament lúdic el dia 28 al Pati
de l’IES La Roca, amb la Ludoteca infantil i juvenil. A la
mateixa hora a la Plaça de l’Era se celebrava l’acte de
Benedicció de les noves campanes parroquials, que es
van batejar amb els noms de Saturnina i Emma, la pri-
mera en al·lusió al patró de la població i la segona a la
figura d’Emma de Barcelona. L’empresa que les ha rea-
litzat va donar tot tipus de detall sobre les mesures, el
pes i el tipus de material, i els assistents van poder-se
fer una foto al costat de les campanes. Divendres a la
tarda, dins dels actes de celebració del 50 aniversari del
BM La Roca, el Dr. Jaume Perramon va pronunciar una
conferència sobre la Medicina i l’Esport, que va comp-
tar amb una nombrosa assistència de públic. A la matei-
xa hora, un grup de joves participava a la Nau a un
Taller de bambú (collarets, braçalets...), organitzada pel
Casals de Joves de la Roca i la Torreta. Cap al vespre,
també a la Nau va tenir lloc  un Taller de dj’s per a joves,
que es va acabar amb una sessió de Música jove.
El dissabte 29 la cosa no podia començar millor: la
Companyia Sapastre va oferir al Pati de l’IES La Roca un
espectacle ple de marxa, que va satisfer tots els públics.
A les 16.00 h l’Esplai “La Xiruca” va oferir una
“Bicixocolatada”, com sempre molt concorreguda. El
vespre, desprès del “Birra Crucis”, es va fer la
Carretillada a la  plaça de l’Església, a càrrec de la Colla
de Diables 666 de La Roca, que cada dia està més afi-
nada. A la nit, el grup “The big Jamboree” ens va oferir
una de les nits amb més swing que es recordin a la Roca,

amb regust d’anys 50. A partir de l’hora bruixa, els de la
Nau van oferir un sensacional Concert amb La Roca
International Karate Punks, Arcada Concerts.
El diumenge dia 30 la Fira d’Artesans de l’Alimentació
va omplir de parades la plaça de l’Era; a les 12.00 h es va
celebrar la missa de St. Sadurní, amb la participació de
la Coral Unió Centre i Energia, que ens va cantar els
Goigs de Sant Sadurní, amb una partitura recentment
recuperada. A continuació, es va fer el Lliurament del
Premi Romà Planas i Miró, que enguany torna a tenir
dos guanyadors: Gumersindo Pérez, amb l’obra  “De
joven emigrante: sí, sí, de joven me marché”, i Jaume
Vall, amb l’obra “Del poble a la Masia”.  Al mig dia vam
anar tots a dinar a l’IES La Roca, en un ambient familiar,
entranyable i acollidor. Per acabar les festes, es va fer la
“Cremada de l’Ajuntament”, un espectacle on la Colla
de diables de la Roca ens va donar una demostració de
la seva creativitat. Ah! Però, no us penseu: la cremada
de l’Ajuntament es va fer amb l’edifici buit! 

Depuradora a Santa Agnès

Marta Lacambra, directora de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i els alcaldes de la Roca del Vallès,
Salvador Illa; de Cardedeu, Joaquim Om; i Llinars del
Vallès, Martí Pujol, van presidir l’acte de col·locació
de la primera pedra de l’estació depuradora d’aigües
residuals de la Roca del Vallès, que va tenir lloc el
dijous 23 d'octubre, al paratge ubicat al darrera del
polígon de Can Font de la Parera, a Santa Agnès de
Malanyanes. 
Aquesta estació, que depurarà les aigües d’ús domès-
tic procedents de Cardedeu, Llinars i part de La Roca,
és l’última que es construeix a la conca del riu
Mogent, amb una inversió total de 10.273.670 euros.
El projecte afecta a una superfície total de 25.950 m2,
amb una longitud de col·lector de 788 metres, i una

potència contractada de 1.500 kw. Està previst que
les obres finalitzin en 18 mesos. 
En el torn de parlaments, Lacambra ha destacat la
importància que ha tingut l’entesa entre els tres muni-
cipis i l’ACA per desbloquejar un projecte que resoldrà
els problemes de sanejament de l’Alt Besòs. 
Per la seva banda, Salvador Illa ha reiterat el seu reco-
neixement al diàleg mantingut entre totes les parts
implicades per tirar endavant aquest projecte. 

Avancen les obres al centre cultural

de la masia de Can Tàpies

Ja està en fase avançada el nou centre cultural de la
Torreta, que es construeix en el solar on es trobava la
masia de Can Tàpies, entre els carrers Aragó, Josep
Torelló, València i Ramon i Cajal. El projecte és de l’ar-
quitecte Xavier Guitart Tarrés, i pretén compensar la
insuficiència d’espais, superfícies i usos de l’edifici
anterior. 
El nou edifici té dos volums diferents, però relacio-
nats: el primer es composa de planta baixa i dues
plantes, i el segon s’estén en planta baixa, on s’ubi-
carà la sala polivalent. El projecte s’adapta a la topo-
grafia del solar, articulant-lo en diferents espais i cir-
culacions. Mitjançant unes escales connectarà l’edifi-
ci amb l’espai verd. Amb una passera a nivell es con-
necten els dos edificis, l’antic i el nou, on tindran
cabuda el casal dels joves, la ludoteca i una sala poli-
valent. 
El nou centre cultural de la Torreta està situat en un
solar de fàcil accés i en contacte directe amb espais
amplis, que permeten una fàcil accessibilitat pel que fa
al manteniment. El disseny de l’edifici permet la flexibi-
litat i adaptabilitat a possibles reformes, creixements i
ampliacions. Està previst que les obres finalitzin durant
el primer trimestre de 2004.

La Roca ha tingut una festa major d’hivern sonada, amb l’arribada

de les noves campanes. Mentrestant, avancen les obres de la

depuradora, a Santa Agnès, i del nou centre cultural, a la Torreta.
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>  La lupa

> El nou portal www.laroca.org

Durant el mes de gener es farà operatiu un canvi substancial del
portal municipal de la Roca, que ha estat un dels primers en ofe-
rir a la ciutadania un servei d’informació actualitzada i comple-
ta sobre els temes d’interès local. El cor d’aquesta renovació,
que s’està gestant des de fa mesos, és l’adquisició d’un nou ges-
tor de continguts, és a dir, un programa informàtic avançat que
permet gestionar amb enor-
me flexibilitat i eficàcia la
informació que es genera des
de l’ajuntament, o bé que
interessa el municipi, i permet
la seva edició immediata en
entorn web. El primer i subs-
tancial avantatge d’aquest
canvi és que farà possible una
integració total del portal web
amb la feina diària que es rea-
litza a l’ajuntament: en altres
paraules, cada treballador de
l’ajuntament podrà, en temps
real, editar a la pàgina web, en
forma de notícia o de docu-
ment adjunt, qualsevol docu-
ment  que hagi generat en el
seu ordinador, amb la mateixa
simplicitat amb què fa servir
els altres programes. Aquesta
nova eina permet, a més,
generar i actualitzar menús i
submenús de la web amb facilitat i immediatesa, sense necessi-
tat de reprogramar-la, com fins ara.
En resum, aquesta possibilitat d'enriquir i actualitzar constant-
ment els continguts del portal, en farà una web dinàmica i viva,
un espai al servei del municipi, que dona cabuda a opinions dife-
rents i que es vol caracteritzar per la transparència informativa
amb què tracta tots els temes, com ha estat fent fins ara. 
Recordem que la web ofereix la possibilitat a tots els roquerols i
roqueroles d'apuntar-se a la llista de distribució de la Roca i
rebre així notícies actualitzades directament a la pròpia adreça
de correu. I per als qui no en tenen, també ofereix la possibilitat
de disposar d'un correu gratuït. 

A aquest canvi estructural correspondrà una renovació del dis-
seny del portal i de la seva organització visual. La nova imatge
vol fer explícita una continuïtat amb el butlletí, que és en pri-
mer lloc estètica, però inclou també una correspondència
temàtica: ambdós s'estructuren en tres seccions principals
(Ajuntament, Municipi, Xarxa associativa), i alguns apartats,

com ara les notícies o l'agen-
da, són els mateixos en els
dos formats. 
El disseny de la pàgina priorit-
za la netedat i la claretat, amb
domini del blanc; els colors
són vius, però utilitzats amb
discreció. S'ha optat en tot
moment per un disseny sobri,
marcat per l'ordre visual: una
franja corporativa superior,
reduïda al mínim per no treu-
re espai als continguts; una
columna a l'esquerra per als
menús desplegables i els prin-
cipals enllaços; una part cen-
tral dedicada a notícies i des-
tacats, que serà la part d'ac-
tualització més freqüent, i
una columna a la dreta amb
seccions específiques, com
ara l'agenda, l'enquesta, la
carta a l'alcalde, etc. 

El portal <www.laroca.org> i el butlletí són, en definitiva, dos
mitjans diferents i complementaris per assolir un mateix
objectiu: millorar els fluxes d'informació i de comunicació en
el municipi de la Roca entre totes les parts interessades: la ciu-
tadania, l'ajuntament, les entitats, els agents econòmics.
Aquest és també el compromís que l'ajuntament va prendre
amb l'adhesió al Pla director per a la societat del coneixement,
signat juntament amb els municipis de Granollers, Canovelles
i les Franqueses del Vallès. Desitgem que els roquerols i roque-
roles sentin aquests dos espais com a propis i els utilitzin com
a font d'informació alhora que els alimentin amb les pròpies
opinions i inquietuds. //

Aviat el portal web <laroca.org> protagonitzarà un canvi espectacular, tant de

disseny com, sobretot, d’estructura i funcionalitats, gràcies a l’adquisició d’un

nou gestor de continguts. És un pas més en l’aposta del nostre municipi per a la

societat del coneixement.
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>  Altaveu

> Pessebres vivents

Han passat anys i segles des del Nadal en què sant

Francesc d'Assís va organitzar el primer pessebre

vivent de la història, per fer més participatiu el

record del naixement de Jesús. El pas del temps,

però, no ha tret intensitat a aquesta tradició, que

es manté viva en moltes poblacions de Catalunya,

i molt especialment al nostre municipi.

L'organització, any rere any, del pessebre vivent és

per a tots tres nuclis un moment de participació

col·lectiva gairebé sense iguals.

El més veterà és el de la Roca-Centre, que es feia

al paratge natural de les Roquetes el matí del 25 de

desembre, dia de Nadal. Durant un temps la tradi-

ció es va perdre, i ara fa vuit anys que s'ha tornat

a fer-ho, amb un canvi de lloc i de dia: el 26, dia de

sant Esteve, al casc antic de la població, camí de

l'església. El pessebre està organitzat per quadres,

que van a càrrec de les diferents entitats, que

també preparen algun tipus de menjar per obse-

quiar als visitants. Aquest any, però, no es farà.

A Santa Agnès també fa vuit anys que la gent de la

catequesi va organitzar els primers pessebres

vivents, per engrescar els més joves; al cap d'uns

anys l'església se'ls va quedar petita, i van haver de

cercar un recorregut pels espais que l'envolten. Ara

l'associació d'amics del pessebre vivent compta

amb un centenar de socis i no para de créixer. La

novetat d'aquest any és que la narració ve substi-

tuïda per uns diàlegs entre els figurants, a partir

d'un guió escrit sobre el qual improvisen. Aquí

també es reparteix menjar i begudes calentes, l'any

passat per un miler de persones. La representació

es fa el dia 27, per evitar que se solapi amb altres.

A la Torreta el pessebre vivent és un veritable

fenomen col·lectiu: només dir que l'associació

d'amics del pessebre vivent compta amb 230

socis i és la segona més gran del municipi, des-

prés del BM La Roca. Aquí, com també a Sta.

Agnès, la preparació del pessebre dura gairebé

tot l'any, donada la complexitat de les esceno-

grafies, dels efectes de llum i de so, del vestuari...

El decorat millora d'any en any, gràcies a la feina

voluntària i incansable dels veïns. A la Torreta

s'ha creat un recorregut amb escenes dialogades,

en la zona entre l'escola primària i el parc de Can

Tàpies; entre el dissabte 20 i el diumenge 21, se'n

fan dotze representacions de la durada d'una

hora, a les quals, l'any passat, van assistir

almenys dues mil persones. Enguany tenen pre-

parats 600 litres de brou calent, una de les apor-

tacions en espècies de la quarantena d'entitats i

empreses que hi col·laboren. 

Aquestes escenes plenes d'intensitat estan carre-

gades d'un sentit i d'una màgia que arriba a tot-

hom, i que transcendeix el seu significat originari.

La llum que envolta aquest naixement en la pobre-

sa, l'adoració de pastors i reis davant l'esplendor

de la innocència, l'enveja i la crueltat dels poders

tirànics, són sense dubte unes metàfores de gran

força, que parlen a creients i no creients. El treball

de preparació esdevé així, en primer lloc, un

moment aglutinador i una bonica experiència de

cooperació i amistat. //

La Roca del Vallès manté viva una tradició plena de màgia, que

aplega cada any centenars de protagonistes i milers de visitants
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>  Xarxa ciutadana

Durant els darrers dos anys, i coincidint amb actes inau-
gurals, els membres de l’equip de govern del PSC-GIR
han estat objecte de greus acusacions expressades mit-
jançant pintades a espais públics i fulletons anònims,
llençats de nit, pels carrers del municipi. Arran d’aquests
fets que l’Alcalde, Salvador Illa, ha qualificat “com a
mínim, d’incívics i intolerables”, el PSC-GIR va impulsar
una moció “per una pràctica política amb dignitat”, que
va ser presentada conjuntament i aprovada unàni-
mement per tots els partits representats al consistori
durant el passat ple ordinari. Segons aquesta moció, tots
els ciutadans que creuen en la democràcia són respon-

sables de reforçar el sistema, d’assegurar el respecte cap
a les institucions i de dignificar la pràctica política. “I els
primers que tenim l’obligació d’exercir aquesta respon-
sabilitat amb convicció som els mateixos polítics”, diu
textualment. Les pintades i fulletons apareguts “suposen
un atac cap a les persones afectades, però també un
menyspreu a la pràctica política en general, a les nostres
institucions i al nostre sistema democràtic”. 

Durant l’exposició de motius que han portat a presentar
la moció, l’Alcalde va fer èmfasi en què un dels compro-
misos clau dels partits ha de ser canalitzar el debat, la
crítica i la denúncia política a través dels mecanismes

que ofereix el nostre sistema democràtic, ja sigui a
l’Ajuntament, a la Generalitat, als mitjans de comunica-
ció, als tribunals de justícia o altres vies que tenen cabu-
da al marc legal. Així mateix, els partits van estar d’acord
en censurar i reprovar les actituds i accions que fomen-
tin el desprestigi general de la pràctica política. 

L’aprovació d’aquesta moció representa un primer pas,
que es veurà completat amb la presa de les mesures
que es considerin oportunes. De moment, s’han iniciat
treballs d’investigació per determinar l’autoria dels
anònims, encara que no hi ha prou indicis per culpar
ningú.

L’Ajuntament de la Roca del

Vallès ha concedit, per al curs

2003-2004, un total de 43

beques escolars, distribuïdes

entre els alumnes dels dife-

rents centres escolars. 

Aquestes beques ajudaran

els escolars en funció dels

següents conceptes: 27

beques són per a menja-

dors, 6 per a l’adquisició

de llibres, 1 per material

escolar, 5 per activitats

escolars obligatòries i 4

per a l’escola bressol.

D’aquestes 43 beques,

15 cobreixen el 100%

de la despesa

necessària, i 15 entre

el 90 i el 50%.

l’Hora del Conte
“Contes nadalencs”
A càrrec de Gemma Deusedas
23 de desembre a les 18 h
Biblioteca municipal

Exposició: “Per una globalització
més justa. Parlem-ne?"
Cedida per l’ONG Solidaritat i Pau
Del 15 al 23 de desembre
Biblioteca municipal

Exposició: “Ikebana a l'hivern"
A càrrec de Ma. Luisa Garrido
Del 29 de desembre al 9 de gener
Biblioteca municipal

Concurs de postals nadalenques
Inscripcions als Casals de Joves La
Roca i La Torreta

Taller d’elaboració d’espelmes 
23 de desembre de 18.00 a 20.00 h 
Casal de Joves La Roca i La Torreta.

Taller de dolços nadalencs
24 de desembre de 18.00 a 20.00 h
Casal de Joves La Roca i La Torreta

Sortida conjunta al cinema
29 de desembre de 17.30 a 20.30 h
Inscripcions: Casals de Joves La Roca
i La Torreta

Preparació de la música i de laFesta
de Cap d’Any
30 de desembre de 17.30 a 20.30 h
Casals de Joves La Roca i La Torreta

Festa de Cap d’Any i entrega pre-
mis concurs postals nadalenques
31 de desembre de 17.30 a 20.30 h
Casals de Joves La Roca i La Torreta.

Pessebres vivents 

Pessebre Vivent a La Torreta
20 i 21 de desembre
Hora: 18,00 h 
Entrada: CEIP La Torreta
Preu: 3 Eur
Organitza: Ass. Amics del Pessebre
Vivent de La Torreta.

Pessebre Vivent a Santa Agnès de
Malanyanes
27 de desembre
Rodalies de la Plaça de l’Església
Organitza: Ass. Pessebre Vivent de
Santa Agnès de Malanyanes

Actes culturals

Amics del Pessebre 
9ª visita als pessebres inscrits
28 - 29 de desembre 
Lloc: Municipi de la Roca del Vallès

Mà Oberta
Recollida de vidre, ampolles de cava i
paper
2 i 3 de gener 
Plaça de Sant Jordi 
Organitza: Càritas 

Patges i carters reials

Lliurament de cartes al patge de
SSMM els reis d’Orient
26  de desembre
Centre Cívic Santa Agnès

Lliurament de cartes al Patge de
SSMM els reis d’Orient
1 de gener
Vestíbul de l’IES La Roca

Cavalcades de reis

Dia 5 de gener

La  Roca Centre
Sortida: final del carrer Catalunya.
Lloc d’arribada: Pl de l’església 
Organitza: Comissió de Reis de La
Roca Centre.

La Torreta
Recorregut a determinar

Santa  Agnès de Malanyanes
Recorregut a determinar

> Agenda

> L’empenta

> Política amb dignitat

És el nombre de beques escolars

concedides enguany als alumnes

dels diferents centres escolars

del municipi de la Roca del Vallès

> Termòmetre

> Estem a 43
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>  Xarxa ciutadana

Les polítiques de seguretat impulsades per l’ajuntament
de la Roca del Vallès, amb la Policia local al capdavant,
passen per millorar l’educació viària, que es comença ja en
l’etapa escolar, per combatre la velocitat i l’alcohol, que
són les causes principals d’accidentalitat, i per adoptar
mesures que donin preferència als vianants i regulin la cir-
culació, com ara la instal·lació de semàfors al carrer Costa
Brava de la Torreta i als carrers Catalunya i Indústria de la
Roca-centre. 

La mort a finals del mes d’octubre d’una noia de 18 anys,
veïna de Lliça d’Amunt, a causa d’un xoc frontal entre
dos cotxes al tram de via que uneix la Roca amb la carre-
tera C-60 cap a Mataró, ens recorda d’una forma dramà-
tica la importància d’extremar les mesures de prudència
en la conducció, especialment en un municipi com el de
la Roca del Vallès, on hi ha abundància de vies interur-
banes i de circulació ràpida. Cal no oblidar-ho: només
uns segons de distracció poden ser fatals.

amunt

avall

>

> Ascensor

Seguretat a la
carretera

>

> La carta

La ruta prehistòrica

<< Saludos.
Habiendo hecho el pasado 11 septiembre 03.
La Ruta Prehistòrica. Está tope interesante.
Les quiero sugerir que tal como está el
"Tríptico" de los varios "Dolmen", se tendría
que hacer las señalizaciones en el recorrido,
para acceder a cada uno de ellos. Pues están
difícil de encontrarlos.

Ejemplo con "La Font de la Mansa". Hacer
referencia en el Portal de la Roca. Mapa-
Croquis-Recorridos. Fomentarla más, como
hacen otros Municipios con sus espacios cul-
turales. 
Bueno no quiero hacerme muy pesado.
Gracias y saludos, hasta pronto. 
Jesús Catalán >>

Ajuntament de la Roca 93 842 20 16
Oficina de la Torreta 93 860 41 50
Oficina de Santa Agnès 93 842 47 20
Policia Local 93 842 20 75
Serveis Socials 93 842 20 16
Centre d’Atenció Primària la Roca 93 842 44 32
Dispensari Municipal la Torreta 93 879 42 90
Biblioteca Pública 93 842 44 61
Casal d’avis de Roca-Centre 93 842 24 40
Casal d’avis de la Torreta 93 879 34 41
Centre Cívic Can Tàpies 93 860 41 50
Centre Cívic de Santa Agnès 93 842 25 74

Casal del Jove de la Roca 93 842 48 62
Casal de joves de la Torreta 93 870 73 68
CEIP Pilar Mestres 93 842 27 52
CEIP la Torreta 93 870 5321 - 93 870 41 92
IES La Roca 93 842 24 14
Escola Bressol 93 842 21 89
Jutjat de Pau 93 842 25 71
Farmàcia de la Roca 93 842 28 50
Farmàcia de la Torreta 93 870 72 62
Taxis 608 59 83 13 - 609 70 63 51
Taxis - Servei 24 hores 629 26 12 12
Deixalleria 93 842 07 25
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