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EDITORIAL Conèixer l’Arxiu de la Memòria Popular
Ara fa pocs dies ens vam trobar a l’Església de Sant
Sadurní per lliurar el Premi Romà Planas i Miró de memo-
rials populars. Es tractava de la setena edició d’aquest
guardó que, mica en mica, va sent conegut arreu de la geo-
grafia espanyola. Això es posa de manifest amb una dada:
es van presentar un total de 36 obres, una fita que pocs
imaginàvem quan ara fa set anys l’Arxiu de la Memòria
Popular va instituir-lo com a premi en reconeixement a la
figura de qui va ser el nostre Alcalde, Romà Planas i Miró.
Justament, el 2005 farà deu anys que en Romà va deixar
d’estar entre nosaltres, encara que el seu llegat segueix

viu, com també el de centenars de persones anònimes que
han dipositat al llarg d’aquests anys les seves memòries,
les seves vivències, en l’Arxiu de la memòria. El 2005 serà
un any especial per l’Arxiu de la Memòria Popular. I només
ho podrà ser si tots nosaltres, els ciutadans i ciutadanes,
en participem, perquè som l’essència primera del seu nai-
xement, de la seva continuïtat i de la seva raó de ser. És
per això que us vull convidar a tots a apropar-vos a l’Arxiu
de la Memòria, a conèixer-lo i a formar-ne part. I és per
això que volem dedicar les primeres pàgines del nostre
butlletí municipal a l’Arxiu de la Memòria Popular. //
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>  A fons

La vida de cada persona és una història valuo-
sa i irrepetible, que mereix ser narrada per no
perdre’n el record, i també per desxifrar-ne el
sentit. La Història, amb lletres majúscules,
està teixida d’aquests fils anònims, de les
vides originals i intenses que solen quedar
fora dels llibres d’història, però que sempre
tenen prou història com per fer-ne un llibre.
L’Arxiu de la Memòria Popular de la Roca del
Vallès neix d’aquesta idea: que la història som
nosaltres, i la fem cada dia; i que per conèixer-
la és necessari, juntament amb els grans
temes de la política, l’economia i la cultura,
saber més de la vida, els pensaments i els cos-
tums de les persones “normals”, aquelles que
van votar a les eleccions, que van lluitar a les
batalles, que van treballar de sol a sol per
poder menjar cada dia i tirar endavant les
seves famílies, que van passar hores escoltant
per la ràdio els serials i els consultoris senti-
mentals, que... 
Precisament amb la intenció de promoure
l’estudi de la història a través dels anònims
protagonistes dels fets, i no dels relats dels
estudiosos i intel·lectuals, l’Ajuntament de la
Roca del Vallès, amb la col·laboració d’un
grup de veïns del municipi, va tenir la iniciati-
va de crear un Arxiu de la Memòria, amb l’ob-
jectiu de recopilar tot aquest patrimoni cultu-
ral i protegir-lo del perill de destrucció. La
seva missió és reunir, conservar i catalogar

tot tipus de memòries, testimonis, corres-
pondències, autobiografies –a més de docu-
mentació en àudio, en vídeo o en qualsevol
altre suport– que donin notícia d’experiències
personals o col·lectives viscudes directament
per l’autor o autors dels documents.
La idea de la creació d’aquest Arxiu té el seu
origen en la mort de Romà Planas i Miró, el 5
de setembre de 1995, pocs mesos després
d’haver guanyat l’alcaldia del seu poble natal.
Davant d’aquesta pèrdua sobtada, un grup
d’amics i col·laboradors, amb el recolzament
de l’Ajuntament de la Roca, varen tenir la
voluntat d’organitzar una activitat cultural per
mantenir-ne viva la memòria. I la idea concre-
ta la va oferir Raimon Obiols, qui al mes d’abril
de 1996, de tornada d’un viatge a Itàlia, va
donar a conèixer l'existència d’un Arxiu de la
Memòria a Pieve Santo Stefano, una petita
població de 1.500 habitants. Va ser aquí on, ara
fa vint anys, es va crear un dels centres pio-
ners a Europa del memorialisme popular, que
actualment compta amb un catàleg de més de
5.000 documents. La casualitat va voler que
Giovanni Marzocchi, un dels iniciadors d’a-
quest projecte a Itàlia, estava vivint a Sitges
quan l’alcalde de la Roca va demanar informa-
cions sobre l’experiència de Pieve Santo
Stefano. La possibilitat d’establir aquest
“pont” ha estat determinant perquè el projec-
te de crear un Arxiu a la Roca arribés a bon

port. Set anys després, el fons documental ja
ha arribat a les 147 obres, que s’incrementen
cada any amb un ritme creixent. 
Però l’Arxiu de la Memòria no vol ser un sim-
ple dipòsit de documents: la seva vocació és
convertir-se en una institució cultural dinàmi-
ca, oberta a tots els estudiosos del nostre
passat, i capaç de promoure el seu fons docu-
mental com a font d’inspiració per a cineas-
tes, artistes i creadors en general. S’ha creat
una Associació que dóna suport a l’Arxiu i
intenta fer-ne, cada cop més, una institució
viva i participada per la gent de la Roca. El
principal instrument per promoure la recolli-
da de documentació inèdita i alhora donar a
conèixer l’existència d’aquesta iniciativa és el
Premi Romà Planas i Miró de memorials
populars, dotat amb 1.202 euros de premi més
la publicació de l’obra guanyadora. Enguany
el premi ha arribat a la seva setena edició i ja
ha llançat la convocatòria per a la vuitena. Hi
poden participar escrits de caràcter auto-
biogràfic expressats en un dels 4 idiomes ofi-
cials de l’estat espanyol. Els autors poden
venir de qualsevol part del món, mentre el
seu escrit compleixi amb aquests requisits. Al
llarg d’aquests anys s’han rebut manuscrits
des de Màlaga, Madrid, Santander, Toulouse
(França), Murcia, Veneçuela, Palma de
Mallorca, Suïssa, Marsella i, per descomptat,
de tot Catalunya.

> Quan la memòria es fa història
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El premi “Romà Planas i Miró”, convocat per l’Arxiu de la Memòria

Popular de la Roca del Vallès, acaba de tancar la setena edició i

d’obrir la convocatòria per a la vuitena. Aquí teniu els autors de

les obres premiades i una breu història d’aquesta institució.
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Totes les obres enviades a l’Arxiu són llegides
per diferents membres del jurat popular, for-
mat per persones de la Roca que s’ofereixen
de forma voluntària, i que en aquests
moments són una quinzena. Després d’un
procés de criba atenta, el jurat popular selec-
ciona entre cinc i deu treballs, que se sotme-
ten a l’examen d’un jurat estatal, qui final-
ment decideix l’obra guanyadora. El jurat
estatal va ser presidit inicialment per l’Ernest
Lluch (fins al dia del seu assassinat), i ara és
en Raimon Obiols qui n’ha pres el testimoni.
Està format per vuit membres, amb la presèn-
cia d’escriptors, professors universitaris, un
representant de l’editorial que publica l’obra

guanyadora i un de la Diputació de Barcelona,
qui ha donat un suport econòmic constant a
aquesta iniciativa. 
La demostració de l’èxit creixent d’aquesta
convocatòria i de l’interès que suscita  vam
tenir-la el passat 27 de novembre, a l’acte de
lliurament de premis de la 7ª edició del Premi
Romà Planas i Miró. L’església de Sant Sadurní
estava plena de gom a gom, en un acte que
vibrava d’una emoció festiva. I el fet és que,
quan una persona explica la seva història, i
algú altre l’escolta o la llegeix, es crea entre
ells un vincle insòlit i entranyable, una sensa-
ció de familiaritat que es respirava en l’am-
bient i que més d’un ponent va subratllar.

Enguany s’ha batut el rècord d’obres presenta-
des: 36 en total; i la bona qualitat dels escrits
ha fet més difícil que mai l’elecció de l’obra
guanyadora. Finalment, el setè premi Romà
Planas i Miró va anar a Francisco Marcos, de
78 anys i originari de Múrcia, per l’escrit
“Vivencias de juventud. 1926-1950”, on l'autor,
que ara viu a Barcelona, relata les experièn-
cies dels seus primers 25 anys de vida, que van
transcórrer entre Barcelona i València. La
narració està acompanyada d'il·lustracions
originals del mateix autor. 
Aquesta edició del premi tenia una altra nove-
tat: s’atorgava una menció especial del jurat
dedicada al “Fòrum de les Cultures -
Barcelona 2004”, amb l’objectiu de premiar
l’obra que millor hagi recollit els valors de la
pau, la multiculturalitat i el desenvolupament
sostenible. L'obra triada va ser “Cuiner a
Delhi”, de Jordi Gimeno Benito, originari de
Vilanova i la Geltrú.
Ara ja està oberta la vuitena convocatòria del
premi Romà Planas, a la qual poden participar
totes les persones que han escrit la seva histò-
ria per deixar-ne memòria. Els treballs es
poden enviar fins al 31 de maig de 2005. És a
través d’aquestes aportacions de vides viscu-
des que el nostre Arxiu creix i millora any rere
any. D’una banda, s’estan fent passos per
dotar-lo d’un sistema de catalogació informà-
tica del fons documental, que permeti consul-
tar-lo a través d’Internet i afavoreixi l’inter-

canvi amb altres centres europeus. L’Arxiu,
que forma part d’una Associació Europea per
a l’Autobiografia, aquest any ha rebut una
subvenció de 6.360 euros a través del progra-
ma Sòcrates per realitzar una sèrie de troba-
des internacionals, una de les quals tindrà lloc
a la Roca l’any vinent. L’objectiu és reforçar la
xarxa de contactes i crear un “arxiu europeu”
a través d’una base de dades compartida per
tots els centres.
D’altra banda, l’Arxiu de la Memòria de la Roca
del Vallès vetlla per la difusió del seu patrimo-
ni de records; donar-los a conèixer a tots els
interessats, i en primer lloc a la població del
municipi, és un dels seus principals objectius.
A Itàlia, algunes històries recollides a l’Arxiu
han servit d’inspiració per a guions de pel·lícu-
les, per exemple “Caro diario”, de Nanni
Moretti. Aquí, a la Roca, encara no ha passat,
però és només qüestió de temps. Es demana
una tasca pacient i constant, per educar una
major sensibilitat per als relats, per als
records. És el que s’ha anat fent, per exemple,
amb els alumnes de les escoles, que han estat
entre els visitants de l’Arxiu més interessats i
atents. Els del CEIP Pilar Mestres, per exem-
ple, van fer una primera visita amb un guió
escrit ple de preguntes, i al cap de quinze dies
van tornar per dipositar a l’Arxiu la seva “auto-
biografia”: uns treballs de dos o tres pàgines
amb imatges del bateig, o de quan van néixer,
i algun dibuix. “D’aquí a 20 o 30 anys podrem
tornar a veure els nostres records”, van
comentar en deixar-los. I potser és així com es
comencen a escriure les històries.
Giuseppe Tomasi da Lampedusa, l’italià autor
del “Gattopardo”, va dir un dia que seria bo si
el govern aprovés una llei que obligui a tot-
hom a escriure un diari. Potser no n’hi ha per
tant, però una cosa està clara: la memòria és
una necessitat personal i col·lectiva; i per
conèixer i entendre el propi passat, no hi ha
com escriure’l. Proveu i comproveu-ho.  //

Totes les persones que vulguin demanar més informació
poden fer-ho trucant al 93 842 24 55, i també al correu
electrònic: arxiumemoria@laroca.org, o bé escrivint a:
Arxiu de la Memòria Popular, c/ Anselm Clavé 44, 1r -
08430  La Roca del Vallès.

>  A fons / Quan la memòria es fa història

Tomasi de Lampedusa, l’autor del “Gattopardo”, va afirmar que

s’hauria d’aprovar una llei que obligui a tothom a escriure un diari.

Perquè, precisament, el llegat de la memòria es manté a través del

relat, quan algú prova a deixar escrita la història que ha viscut. A

la Roca del Vallès tenim l’honor d’haver creat un Arxiu pioner a

l’estat per fer d’aquests records personals un patrimoni col·lectiu.
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>  Grups municipals

PSC-GIR
> L’Arxiu de la Memòria Popular 

ICV
> El gran argumento de CiU: 
todo vale

L’opinió dels grups polítics >>>>>>>>>>>>>>>>>>

Històries a la vora del foc... història en llibres escrits per historiadors
qualificats... memòries de personatges i/o personalitats  (més grans i
menys) que expliquen la seva versió d’allò que han viscut i del que
han estat  partíceps.

D’això últim els prestatges de biblioteques i llibreries n’estan a vessar
i quasi tots tenen un denominador comú: l’autor i protagonista en
surt sempre molt ben parat!; no solament és l’element clau i impres-
cindible de la història (amb H majúscula)  sinó que, a més a més, té
tota la raó i tot el mèrit de les coses....

Històries a la vora del foc... històries que quasi sempre es queden en
la transmissió oral de la vivència personal, de la saga familiar o, com
a molt, de la saga del grup social. Històries, però, que a vegades el
mateix narrador de la vora del foc arriba a posar en negre sobre blanc
en un exercici que, suposo, és una barreja d’autoteràpia i de voluntat
que la seva vivència-història arribi mes enllà de la seva presència físi-
ca i, potser, més enllà de la vora del foc.

I aquestes últimes són les que recull, cuida i guarda l’Arxiu de la
Memòria Popular de la Roca del Vallès: les memòries, autobiografies,
reculls de cartes, llibres de viatges, etc. que han escrit la gent “nor-
mal” i que expliquen la Història (sí, amb H majúscula!) des de la pers-
pectiva i l’òptica de la part més nombrosa dels protagonistes i, habi-
tualment, dels que l’han patit en més gran neguit. Narracions que són
enviades a vegades pels propis autors i altres pels familiars dels
autors, amb l’excel·lent voluntat que no es perdin, i de veure si poden
ser útils a més gent fora del petit cercle familiar...

I tant d’útils que poden ser! I tant d’útils que són! La veritable histò-
ria del poble, la narració del que va ser i com va ser vist amb els ulls
dels que hi van ser. Les experiències, a vegades esfereïdores, dels qui
amb nom de conceptes altisonants varen ser els protagonistes i els
captius de tantes desfetes que els “personatges importants” expli-
quen des de les alçades del seu pedestal i amb desconeixement del
que els seus comportaments arriben a provocar: guerres, crisis indus-
trials, caigudes de preus, etc., amb  alguna que altra narració d’esti-
macions, que l’estimar es també un gran motor i una excel·lent infor-
mació!

Històries posades a l’abast de tothom: perquè els historiadors dispo-
sin d’informació de primera mà, per tal que, a l’hora d’escriure de la
Història, sàpiguen com anaven donades; perquè qui vulgui pugui
conèixer les conseqüències d’algunes coses per tal de veure que no
tornin a succeir, o que hi tornin, si d’estimar es tracta.....

I un premi anyal amb publicació inclosa per ajudar a engrescar una
mica a qui ens fa confiança i per poder arribar, també, mes enllà de
l’àmbit de la seu del Arxiu de la Memòria Popular, ja siguin
Biblioteques Municipals o particulars d’arreu del país, que actuïn com
a caixa de ressonància de l’existència del nostre Arxiu.

Un Arxiu de la Memòria Popular únic a tot el territori espanyol i per
tant amb la fonamentada confiança d’arribar a ser molt gran i una
referència clau en el món del memorialisme i de la història. 

Por fin el  pasado 28 de septiembre el grupo municipal de CiU,

es decir CDC + un gran grupo de independientes librepensa-

dores + UDC, tuvo a bien alumbrarnos en el marco de un pleno

extraordinario con el argumento definitivo: todo vale.

Todo vale justifica que se haya utilizado el argumento de la no

publicación integra del Plan General de Urbanismo (PGU) –sí

se publicó el acuerdo de su aprobación–,  para sustentar un

contencioso administrativo contra un acuerdo de la Comisión

de Urbanismo de Barcelona sobre Maiols-Can Planas.

Todo vale justifica que se utilice un argumento, la no publica-

ción integra del PGU, que sólo utilizan aquellos que quieren

negociar salidas económicas (sacar dinero al ayuntamiento) o

que no quieren pagar la parte que les corresponde de las con-

tribuciones especiales.

Todo vale justifica que se contrate a un  prestigioso y conoci-

do abogado de la comarca, Sr Ángel de Riquer, que acostumbra

a representar a todos aquellos que quieren obtener ventajas,

generalmente económicas, del argumento de no publicación.

Todo vale justifica la publicación, en el marco de la Fiesta

Mayor, de un Boletín alarmista sobre las consecuencias de la

no publicación integra del PGU y el posible derribo de todo lo

construido desde 1991 hasta finales de 2002 en la Roca del

Vallès.

Señores de CiU no se preocupen: mientras ICV esté en el

gobierno municipal no se negociará ninguna indemnización

con nadie, ni siquiera con los que represente el Sr. de Riquer

Señores de CiU gracias, con su actual argumento nos dan la

razón: no existe ningún argumento legal que pueda frenar o

impedir ciertas decisiones tomadas anteriormente por gobier-

nos de CiU.

Señores de CiU suponemos que el todo vale justifica también la

defensa de la moción de censura de 1998 y del transfuguismo

(Boletín Municipal nº 21) que están realizando últimamente.

Desde ICV pensamos que tanto en la vida como en la política

para conseguir algunos fines, lícitos o no, no se justifica la uti-

lización de argumentos espurios y nosotros nunca lo haremos.
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>  Grups municipals

Al Ple del passat 7 d’octubre es varen acordar les liquidacions de
les obres d’urbanització dels sectors Reixac 1 i 2, un tram de
Velázquez i a més es varen  desestimar les al·legacions dels veïns
de Goya-Cervantes. Els increments de les desviacions dels pres-
supostos inicials oscil·len entre un 21% la més alta i un 11% la més
baixa. Això si, la UA-6 només puja un 6%, i això que es va urba-
nitzar amb el mateix sector Reixac 1 que puja un 21%!

El més greu de tot és que ni veïns afectats ni oposició disposem
de cap dada fiable del perquè d’aquests increments. No sabem si
s’han plantat més arbres, si s’han posat més fanals, si hi ha més
metres de carrers, o si els projectes dels amics “socialistes” de la
Diputació estaven mal fets i s’havien equivocat en les mides. Si
no hi ha més dades els ciutadans podem tenir errònies apre-
ciacions respecte a quines butxaques poden anar a parar
aquests diners...

L’Alcalde diu que assumeix ell personalment tota la responsabi-
litat. Com? Pagarà ell de la seva butxaca? Aportarà dades fiables
i creïbles d’aquests increments? O potser destituirà al Cap de
l’Oficina Tècnica de Projectes? NO!, no podrà fer-ho perquè ja
no hi és i com que ara és responsable del Consorci de Turisme no
és competència seva i que segueixi cobrant de l’erari públic i
vivint del “cuento”. Per cert no és també secretari d’organització
del PSC-GIR de la Roca, durant vuit anys a supersou de
l’Ajuntament sempre com a assessor d’alguna cosa?

En el torn de Precs i Preguntes un ciutadà li comenta: “amb una
desviació com aquesta a l’empresa privada ja m’haguessin fet
fora”. 

Senyor Alcalde vagi assumint les seves responsabilitats...

Una altra dada important d’aquell Ple: dos regidors de CiU s’han
d’absentar per tenir llurs habitatges en els sectors afectats. Els
nostres vots no són decisius i com a mínim a tots ens agradaria
poder votar en contra d’aquests abusos, seria el dret al “pataleo”.
Però això no és correcte i ens absentem. Per cert per decisió prò-
pia, sense informe del Secretari.

El Regidor d’Urbanisme en canvi va votar a favor d’incrementar
el patrimoni del seu pare multiplicant per tres el nombre d’habi-
tatges en el Pla de les Hortes. A la vista del cas de Tarragona
encara no ha dimitit.

Senyor Alcalde vagi assumint les seves responsabilitats ...

I en el cas de les Hortes el descarat tracte de favor a la societat
Rocamajor que passa de poder edificar 375 m2 a Cal Costelaire a
permetre-li 2.600 m2, sense cessions i sense tenir que fer habi-
tatge públic també és exclusiva responsabilitat de l’Alcalde.

Vagi assumint... 

CiU
> Dignitat democràtica

ERC
> Crítica al Butlletí Municipal

El darrer Butlletí Municipal, el que parla del Golf de Vilalba, s'ha superat a si
mateix en quant a tendenciositat i manipulació informativa.

Un Butlletí Informatiu Local és una publicació periòdica de caràcter oficial on es
publiquen lleis, ordenances i disposicions de general observança. Com també
resolucions i avisos d'interès local. Fins i tot és una eina obligatòria per divulgar
les activitats i per promoure la participació ciutadana. 

Per això, no es pot permetre que el Butlletí Municipal es converteixi en una eina
propagandística d´interessos particulars i partidista, però que es paga amb diners
públics, que serveix per intentar rebaixar la impopularitat d´un projecte urbanís-
tic immobiliari especulador i elitista com és un camp de golf. I més encara quan
l'alcalde de la Roca, Sr. Salvador Illa (PSC) en la defensa d'aquest projecte especu-
lador utilitza arguments com: “generació de riquesa”, “llocs de treball”, “que un
camp de golf no és una instal·lació elitista”, etc. Arguments més a prop de la
demagògia i del desencert, i totalment discutibles quan ens diu que l'aigua de la
depuradora (que pagarem amb diners públics i que encara s´ha de construir) ser-
virà per regar el camp de golf, en lloc de defensar que les aigües ja depurades ser-
veixin per incrementar el cabal del riu i per regenerar amb aigües netes els aqüí-
fers.

Tampoc es pot permetre la manipulació informativa, canviant paraules, d'una
enquesta encarregada a l'Oficina d'Avaluació de Serveis i Qualitat de la Diputació
de Barcelona, per alterar el contingut i significat d'aquesta enquesta. En aquell
mateix butlletí, en la  secció “Documents”, “La percepció del nostre municipi”, en
el primer apartat “Visió de la ciutat” ens diu: el desenvolupament urbanístic és la
qüestió que més preocupa a la ciutadania de la Roca; si mireu (amb una lupa o
lents d'augment) el gràfic inferior veureu que allò que més preocupa a la població
és l'especulació. Aquesta mateixa paraula, especulació, es repeteix constantment a
l'enquesta telefònica i així queda reflectit en tot el document de l'enquesta. Així
doncs, perquè ens han canviat aquesta paraula per una altra?

Una altra novetat manipuladora introduïda de nou en aquest butlletí és que fins
ara, a l’apartat dels plens, es limitava a fer un resum dels temes tractats en els
plens acabant-los amb el resultat de les votacions. Ara s'acaben amb una “coleti-
lla” del perquè l'equip de govern ha votat en contra, sense afegir la “coletilla” dels
arguments que justifiquen la presentació de mocions per part dels grups munici-
pals que no formen part de l'equip de govern. D'aquesta manera es nega informa-
ció als ciutadans perquè no puguin formar-se una opinió per si mateixos del tema
tractat.

Considerem que, mitjançant la utilització partidista i la manipulació informativa
del butlletí municipal, que és pagat amb diners públics, l'equip de govern PSC-GIR
i ara també amb l´incorporació d'ICV, intenta contrarrestar l'estat d'opinió gene-
ralitzat contrari a determinades decisions que van prendre, com també les infor-
macions aparegudes a la premsa comarcal.

ERC exigim un canvi radical del contingut del Butlletí Municipal de l'Ajuntament.
Exigim que es faci una clara diferenciació entre el que ha ser informació de caràc-
ter oficial a l´abast de tots els ciutadans de la Roca i el que ha de ser informació i
opinió de pensament plural dels ciutadans en un altre tipus de revista local, per
exemple La Gruta.

ERC exigim la garantia del pluralisme polític i social per imperatius constitucionals
amb la creació de l'Institut Municipal amb la participació de les diverses forces
polítiques i de diferents sectors socials, com a responsables d'aquest mitjà de
comunicació social.

ERC també exigim que si es vol fer del Butlletí Municipal una eina d'informació i
comunicació social, la secció d´opinió sigui ampliable a les diferents associacions
de veïns del municipi.
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>  Actes de l’Ajuntament

> Resum de plens

Sessió ordinària – 4 de novembre

Acord d’aprovació definitiva de l’estudi de
detall en el sector SPR-3

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

d’ICV, un vot en contra d’ERC i cinc abstencions de

CiU, el projecte d’Estudi de Detall d’Ordenació

volumètrica dels habitatges agrupats de l’illa M-13

del Pla Parcial SPR-3 Est de Santa Agnès de

Malanyanes, formulat per la Societat MED SANTA

AGNÈS SL, i redactat pels arquitectes, Sr. Josep Ma

Aguiló Ratto i Jordi Ferrer Martí.

Acord d’aprovació de les Ordenances Fiscals
per a l’exercici 2005 

S’aprova per set vots a favor del PSC-GIR i d’ICV i

sis vots en contra de CiU i d’ERC, la modificació de

l’Ordenança General de Gestió, Inspecció i

Recaptació dels ingressos de dret públic munici-

pals que haurà de regir per a l’exercici 2005 i

següents, el text de la qual figura a l’annex d’a-

quest dictamen.

Moció d’ERC sobre el castell de la Roca del
Vallès

Es rebutja la moció per set vots en contra del PSC-

GIR i  d’ICV, un vot afirmatiu  d’ERC i cinc absten-

cions de CiU.

Sessió ordinària – 7 de novembre

Acord d’aprovació inicial de la modificació
puntual del Pla General en el sector de la
Fundació Privada de disminuïts psíquics del
Vallès Oriental

S’aprova per unanimitat la modificació puntual del

Pla General d’Ordenació Urbana de la Roca del

Vallès dins de l’àmbit del terreny situat a la carre-

tera de Valldoriolf, s/n, propietat de la Fundació

Privada del Vallès Oriental, formulat a instàncies

de la FUNDACIÓ PRIVADA DEL VALLÈS ORIEN-

TAL, i redactat per Sala-Sánchez arquitectes.

El Sr. Alcalde explica breument que la proposta té

la finalitat de regularitzar les edificacions de la

Fundació construïdes en sòl no urbanitzables,

comptant amb la corresponent llicència municipal,

i qualificar els terrenys com a equipament sanita-

ri-assistencial.

Acord d’aprovació de l’expedient d’alienació
d’una parcel·la de titularitat municipal en el
polígon industrial de Can Font de la Parera

S’aprova per set vots a favor del PSC-GIR i IC-V, cinc

abstencions de CiU i un vot en contra d’ERC, destinar

l’import de l’alienació mitjançant SUBHASTA de la

parcel·la situada en el terme municipal de la Roca del

Vallès, que pertany al Polígon Industrial Can Font de

la Parera, de forma irregular amb una superfície de

15.166 m2 a finançar les inversions del Pressupost

municipal, segons s’estableixi a l’annex d’inversions,

preferentment relacionades amb la gestió urbanística.

Acord d’aprovació del Compte General de
l’exercici 2003

S’aprova per set vots a favor dels PSC-GIR, IC-V i

sis abstencions de CiU i ERC, el Compte General

de l’Ajuntament de la Roca del Vallès relatiu a l’e-

xercici 2003.

Acord de modificació del Pressupost
municipal de l’exercici 2004, mitjançant
suplements de crèdit

S’aprova per set vots a favor dels PSC-GIR i IC-V,

cinc abstencions de CiU i un vot en contra d’ERC,

la modificació de crèdit 5/2004 sota la modalitat

de Suplement de Crèdit.

Acord de liquidació de l’expedient de
contribucions especials del sector Reixac-1

En aquest punt s´absenten el Sr. Rafael Ros i la

Sra. Montserrat Ametller.

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

quatre vots en contra de CiU i ERC, liquidar l’expe-

dient de Contribucions Especials per al finança-

ment de la Urbanització dels carrers Josep Maria

de Segarra, Joan Miró, Joan Maragall, Velàzquez i

un tram del carrer Reixac, Sector Reixac, 1.

Acord de liquidació de l’expedient de
contribucions especials del sector Reixac-2

En aquest punt s’incorpora el Sr. Rafael Ros i s’absen-

ten el Sr. Miquel Estapé i la Sra. Montserrat Ametller.

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

cinc vots en contra de CiU i ERC, liquidar l’expe-

dient de Contribucions Especials per al finança-

ment de la Urbanització dels carrers Espronceda,

Torres i Bages, Bosc, Picasso, Rambla Mestre

Torrents, Reixac, Antonio Machado i Josep Carner,

Sector Reixac, 2.

Acord de liquidació de l’expedient de
contribucions especials d’un tram del carrer
Velázquez

S’aprova per set vots a favor del PSC-GIR i IC-V,

cinc abstencions de CiU i un vot en contra d’ERC,

liquidar l’expedient de Contribucions Especials per

al finançament de la Urbanització d’un tram del

carrer Velàzquez davant del Centre Cultural.

Acord de desestimació dels recursos de
reposició presentats contra la liquidació de
l’expedient de contribucions especials dels
carrers Cervantes, Santiago Rusiñol i altres

S’aprova per set vots a favor del  PSC-GIR i IC-V, i

sis vots en contra de CiU i ERC, desestimar els

recursos de reposició interposats pels contri-

buents indicats en la part expositiva de l'acord,  i la

resta de peticions fetes pels recurrents.

I denegar la suspensió del cobrament del darrer

termini de l’expedient de contribucions especials.

Acord d’adjudicació del contracte de neteja
de les dependències municipals

S’aprova per vuit vots a favor del PSC-GIR, IC-V i

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

tracte de neteja dels edificis i equipaments muni-

cipals de la Roca del Vallès” a l’empresa LIMASA

MEDITERRANIA, S.A per 209.520,07 €, IVA inclòs.

Acord d’acceptació de subvencions del
PUOSC

S’aprova per unanimitat acceptar les subvencions

derivades de la planificació del Pla Únic d’Obres i

Serveis de Catalunya corresponent al quadrienni

2004-2007, aprovada pel Govern de la Generalitat

de Catalunya en sessió de 7 de setembre de 2004,

i consistent en 300.000,00 € per a l’any 2004, en

l’actuació “construcció d’un centre cultural, 2a

fase”, dins el programa general; 150.000,00 €
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Josep Maria Escarré és el nou inspector de la Policia Local
de la Roca del Vallès, en substitució de Francesc Carrera,
que dirigia aquest cos des de 1999 i que s’ha incorporat
recentment com a nou cap de la Policia Local de la Garriga.
Llicenciat en psicologia, Escarré s’ha especialitzat en policia
administrativa i d’ordre públic. El nou cap de la Policia Local
de la Roca va formar part, des de 1986 fins a l’any 2001, del
cos de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Des d’aleshores i
fins ara, treballava a la policia de Vacarisses (el Vallès
Occidental). Aquest professional donarà continuïtat a la
feina feta per Carrera al capdavant de la policia de la Roca.

Pere Torres és el nou enginyer municipal de l’ajuntament
de la Roca. Abans de ser anomenat a aquest càrrec havia
treballat a l'empresa CESPA GR com a responsable tècnic
de desenvolupament de projectes de tractament de resi-
dus, com el Centre de tractament de residus d'Andorra i la

Central tèrmica de Sant Pere de Torelló. L'any 1999 va guan-
yar el premi al millor Projecte final de carrera de l'Escola
d'enginyeria industrial de Barcelona, i des de setembre és
professor associat de la Universitat Politècnica de
Catalunya de Tecnologia del Medi ambient.

Miquel Àngel Manzano és el nou Coordinador de Serveis
Personals. Llicenciat en Geografia i Història, ha realitzat
diversos cursos de postgrau en el camp de la gestió empre-
sarial i dinamització de projectes del Tercer Sector. Ha estat
gerent del Consell de la Joventut de Barcelona i coordina-
dor general del Consell Nacional de la Joventut de
Catalunya. Ha realitzat tasques gerencials a diverses orga-
nitzacions de l'associacionisme educatiu infantil. Els
darrers anys ha centrat la seva tasca professional en el
camp de la formació per a gestors de projectes de serveis
personals.

Nous nomenaments a l’Ajuntament d’esquerra a dreta: Josep maria escarré i garcia,

inspector de la policia local; pere torres, enginyer

municipal, i miquel àngel manzano, coordinador de

serveis personals.

també per a l’any 2004, en la mateixa actuació,

però dins el programa especial d’acció territorial; i

167.057,00 Euros per a l’any 2006, en l’actuació

“Construcció de la plaça de Sant Jordi”, dins el

programa general.

Acord de modificació dels estatuts del
consorci Localret

S’aprova per vuit vots a favor del PSC-GIR, IC-V i

ERC i  cinc abstencions de CiU, aprovar la propos-

ta de modificació dels Estatuts del Consorci local

Localret, acordada per l’Assemblea General del

mateix en sessió plenària de 31 de gener de 2004

segons consta a l’expedient administratiu.

Acord de ratificació de l’acord de la Junta de
Govern relatiu a l’establiment de les festes
locals.

S’aprova per unanimitat, ratificar l’acord pres per

la Junta de Govern de data 9 de setembre de 2004,

segons el qual s’acordava com a festes locals per a

l’any 2004 les següents:

> La Roca-Centre

Dilluns, 12 de setembre

Dilluns, 28 de novembre

> La Torreta

Divendres, 29 d’abril 

Dilluns, 18 de juliol

> Santa Agnès

Dilluns, 21 de gener

Dilluns, 22 d’agost

Mocions d’ERC

El Sr. Alcalde explica que dues de les Mocions pre-

sentades pel Grup municipal ERC no se sotmeten

a votació perquè van ser retirades en la Comissió

informativa. Les tres restants que se sotmeten a

ple són rebutjades per set vots en contra del PSC-

GIR i IC-V i sis vots a favor de CiU i ERC.

Sessió ordinària – 2 de desembre

Aprovació de la plantilla i relació de llocs de
treball 

S’aprova per dotze vots a favor de PSC-GIR, IC-V i

CiU, i una abstenció d’ERC delegar la presència i

vot al consell escolar del CEIP Mogent al regidor

d’ensenyament Francesc Arolas Pou. 

Acord d’aprovació de la xifra de població

S’aprova per unanimitat, confeccionat el resum

numèric a data 1 de gener del 2004, que el nombre

d’habitants de la Roca del Vallès és de 8.690, dels

quals 4.393 (50.56%) són homes, i 4.295 (49,44%)

són dones. 

Moció d’ERC sobre les curses de braus

S’aprova per unanimitat, amb esmena de l’equip de

govern, que l’Ajuntament de la Roca del Vallès no

autoritzi i es declari contrari als espectacles que com-

portin tortura o maltractaments a animals ni tampoc

la seva publicitat en mitjans públics municipals.

El ple aprova el pressupost per al
2005, marcat pel rigor i la contenció

La votació va comptar amb els set vots favorables

de l’equip de govern, integrat per PSC-GIR i IC-V,

els vots en contra dels cinc regidors de CiU i l’abs-

tenció del regidor d’ERC. 

La principal característica del pressupost del 2005

és que manté els criteris de rigor i de contenció

que ja es van aplicar a exercicis anteriors. El seu

import ascendeix a 8.776.765,84 euros, quantia

que comparada amb el pressupost del 2004 repre-

senta una disminució del 35,13%. Els ingressos ordi-

naris ascendeixen a 7.145.049,84 euros i es preveu

un estalvi net de 54.724,57 euros.

Al capítol d’inversions cal destacar la inclusió de la

segona fase del Centre Cultural de la Roca, un

equipament polivalent complementari de la

Biblioteca pública. Encara es desconeix la data d’i-

nici de les obres del mateix.

D’altra banda, l’Ajuntament també estudia la pos-

sibilitat de tirar endavant altres inversions, com

per exemple la del pavelló poliesportiu o la de

diverses places públiques que es construirien a la

Roca centre i a la Torreta, i que es finançarien mit-

jançant mecanismes que no tenen reflex pressu-

postari. 

L’Alcalde, Salvador Illa, va voler destacar que “la

situació de les finances municipals està totalment

sanejada i el nivells d’endeutament són els nor-

mals de qualsevol municipi de les mateixes carac-

terístiques de la Roca del Vallès”.
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>  Des del municipi 

> Notícies

Guia del Parc de la
Serralada Litoral 
El Consorci del Parc de la Serralada Litoral

edita una guia on es recullen els itineraris

d'aquest espai natural 

El passat mes de novembre es va presentar a la Roca
la Guia del Parc de la Serralada Litoral, patrocinada
pel Consorci de Turisme del Vallès. A la publicació es
recullen els catorze itineraris que conformen aquest
espai natural, situat entre les comarques del
Maresme i el Vallès Oriental. El parc és un entorn
natural protegit que discorre a través de 14 pobla-
cions i està constituït per tres unitats diferenciades:
La Conreria, el massís de Sant Mateu i el massís de
Céllecs. Segons el president del consorci, Andreu
Bosch, aquesta guia suposa una “eina imprescindible
per a un parc d'accés fàcil i immediat". El text neix
amb la intenció de donar resposta a la gran deman-
da d'oci natural existent, ja que aporta informació
actualitzada, no només dels municipis, sinó també
dels itineraris que es poden realitzar a peu o amb
bicicleta. Una d'aquestes rutes és la del Meridià
Verd, que recorre un tram del meridià a través dels
municipis que en formen part, entre ells la Roca. La
guia, que inclou també una descripció detallada de
l'entorn natural del parc i un ampli reportatge
fotogràfic, es troba a les llibreries i a les biblioteques.
Montserrat Grau, gerent del Parc, va explicar que la
situació meridional de la Roca li confereix algunes
peculiaritats pròpies que la diferencien de la resta de

> Ordenances fiscals
Rehabilitació de façanes

Podran gaudir d'una bonificació des del 95% les obres que
tinguin per objecte la realització de construccions o ins-
tal·lacions declarades d'especial interès o utilitat munici-
pal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals,
històrico-artístiques o de foment de treball. Per reconèi-
xer aquestes bonificacions es tindrà en consideració:
- El fet que les obres o instal·lacions s'executin en terrenys
qualificats com d'equipament.
- El fet que les obres o instal·lacions s'executin en el marc
d'un conveni de col·laboració més ampli en què
l'Ajuntament hi sigui part activa.
- El fet que es puguin especificar els beneficis que les
obres o instal·lacions reportaran al municipi.
- El fet que es tracti d'entitats amb caràcter no lucratiu. 
Es portaran a ratificació del Ple tots els acords que es deri-
vin de la concessió de les bonificacions esmentades. Les
bonificacions establertes en aquest article no seran acu-
mulables.

IBI a les famílies nombroses 

Els subjectes passius que d'acord amb la normativa vigent
ostentin la condició de titulars de família nombrosa en la
data de meritament de l'impost, tindran dret a una bonifi-
cació del 25% en la quota íntegra, sempre que l'immoble
de què es tracti tingui un valor cadastral inferior a 215.000
euros i constitueixi l'habitatge habitual de la família.
S'entén per habitatge habitual aquell que figura com a
domicili del subjecte passiu en el padró municipal d'habi-
tants.

Bonificació tram aigua 

per unitats convivencials de +4 persones

Aplicació ponderada dels blocs de consum en funció dels
membres de la unitat familiar o de convivència.

-  A les unitats familiars o de convivència de 5 a 9 mem-
bres se'ls aplicarà el preu del metre cúbic d'aigua del pri-
mer bloc als metres cúbics consumits en el segon bloc, i el
preu del metre cúbic del segon bloc als metres cúbics con-
sumits en el tercer bloc.

- A les unitats familiars o de convivència de 10 ó més
membres se'ls aplicarà el preu del metre cúbic d'aigua del
primer bloc als metres cúbics consumits en el segon i ter-
cer bloc.

-  Per poder acollir-se a allò establert en els dos punts
anteriors, els interessats hauran de sol·licitar-ho mit-
jançant instància, adjuntant-se  còpia del carnet de famí-
lia nombrosa o document justificatiu que demostri els
membres que formin la unitat familiar, així com certificat
de convivència de la unitat familiar en aquest domicili.

Eliminació de la taxa de guals

Simplement es deroga l'ordenança. A partir d'ara, s'haurà
de pagar la quantitat de 50 euros per la placa de gual el
primer cop que sol·licitis el gual, però no es pagarà taxa.

>  Medi Ambient

Bonificacions a les energies renovables
Es concedirà una bonificació de fins el 5% a les construccions, instal·lacions i obres en les que s'in-
corporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar per autoconsum.
L'aplicació d'aquesta bonificació estarà condicionada a que les instal·lacions per a producció de calor
incloguin col·lectors que disposin de la corresponent homologació de l'Administració competent.

Gaudiran d'una bonificació del 95% en la quota de l'impost aquelles obres de reforma o millora l'ob-
jecte exclusiu de les quals sigui la instal·lació de captadors tèrmics solars o plafons fotovoltaics
i/o altres energies renovables, o que derivin de la realització d'un projecte
integral, l'objectiu del qual sigui l'ús eficaç de l'aigua, l'aïllament
acústic o l'eliminació de PVC. L'acompliment d'aquests
requisits es justificarà amb informe tècnic elaborat
per un professional competent en la matèria,
adjuntant-lo a la sol·licitud de bonificació.

municipis del parc. A més d'un ric patrimoni històric,
compta amb importants elements naturals com el juli-
vert venecià, que a la Roca és a l’indret més al sud
d'Europa on s'ha trobat. Quant a fauna, destaca la
presència del tritó verd en el torrent de Sant
Bartomeu, i d'una parella de castors, indicadors de la
bona salut ambiental del municipi. Per la seva banda,
Carles Fernández, director del Consorci de Turisme del
Vallès Oriental, va manifestar la intenció de promo-
cionar aquesta guia com a instrument per donar a
conèixer el nostre entorn als turistes. La biblioteca
municipal de la Roca ha acollit l'exposició
"Ecosistemes a la Serralada Litoral", de Xavier Margaix,
que a través de 30 fotografies feia un recorregut pels
diferents ecosistemes que integren el parc. Es va
poder veure fins al 15 de desembre. 
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La consellera d’Interior, Montserrat Tura va

visitar per primer cop el nostre municipi el pas-

sat mes d’octubre per participar en un col·loqui

sobre trànsit que organitzava el Grup d’Opinió

Céllecs. 

La consellera explicà que l‘alt nombre de morts

a la carretera va ser una de les coses que més la

va impressionar en el moment de prendre pos-

sessió del seu càrrec i,  instà a tothom a la refle-

xió. Va remarcar, també, que les principals cau-

ses dels accidents de trànsit eren l'alcohol i l'ex-

cés de velocitat.  En aquest sentit, va defensar

la utilitat del carnet per punts, a l’hora que

manifestava que, sota el seu punt de vista,

l‘import de les sancions hauria d’aplicar-se en

funció de la capacitat adquisitiva de l’infractor.

La consellera de Benestar i Família, Anna

Simó, es va comprometre a crear més de 200

noves places per a disminuïts psíquics a la

comarca. Així ho va anunciar en l'acte central

per celebrar el desè aniversari del centre de dia

i residència Valldoriolf, que gestiona la

Fundació Vallès Oriental (FVO) per a dismi-

nuïts psíquics. 

Davant de familiars i usuaris del centre, el pre-

sident de la FVO, Esteve Marqués, va agrair "la

dedicació dels professionals de la casa" al fun-

cionament del centre Valldoriolf aquests 10

anys. Un equipament que compta amb 64 pla-

ces per a residència i 12 més com a centre de

dia. A més, va avançar que les diferents

instal·lacions que formen la FVO obtindran

properament la ISO 9001/2000, una certifica-

ció que ara ja té el centre especial de treball.

L’enginyer industrial Santi Rovira, de 47 anys i veí de
la Roca del Vallès, és des del passat 4 d’octubre el
nou cap de divisió operativa de la direcció general
d’Emergències i Seguretat Civil i, per tant, màxim
responsable dels Bombers de la Generalitat.

Rovira va treballar com a bomber forestal entre 1975 i
1978 adscrit al parc de Granollers. Des de 1985 i fins
l’any 2000 va ser cap de guàrdia i cap de zona dels
Bombers de Barcelona. També va ser cap de la
Brigada de Barcelona dels Bombers de la Generalitat,
i va treballar com a consultor en empreses de segu-
retat industrial, autoprotecció i sistemes contra
incendis.

Té un màster en seguretat industrial per l’Escola
Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de la UPC.
També ha publicat diversos treballs sobre extinció
d’incendis i ha estat ponent en cursos sobre acci-
dents químics, reglamentació contra incendis i tec-
nologies de protecció i gestió de crisi i emergències.

> Visites al nostre municipi > Estafes telefòniques

La Policia Local informa que recentment s’està
produint un tipus d’engany que consisteix en
convidar a fer trucades a números de telèfons els
quals tenen tarificació especial de cost elevat.
Si rebeu una trucada que:
> us comunica que sou guanyadors d’un premi

determinat, o
> teniu una carta o paquet “urgent” que heu de

recollir, o
> teniu una visita, o canvi de visita de metge

“urgent”, o
> heu d’informar-vos sobre quelcom que és del

vostre interès, o
> sigui com sigui, us indiquen que heu de trucar

a un telèfon que comença per “807” (també
solen dir que comença per vuitanta per asse-
gurar l’engany)...

davant el dubte, és millor no realitzar aquesta
trucada. Poseu-vos en contacte amb la Policia
Local: 93.842.20.75

> Santi Rovira, 
Cap de Bombers

> Interès per la piscina
L’Alcalde de Quintanar de la Orden (Toledo),
Francisco J. Úbeda, i el Regidor d’Esports,
Miguel A. Nieto, van visitar la Roca del Vallès,
amb l’objectiu de conèixer les instal·lacions de
la piscina municipal, en especial el mecanisme
de la seva coberta retràctil. Segons van explicar
alcalde i regidor, van saber de les característi-
ques de la piscina municipal i de la seva cober-
ta innovadora a través d’una revista especialit-
zada. Interessat en poder exportar aquest
model al seu municipi, l’ajuntament toledà va
contactar amb l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament
de la Roca i, finalment, es va concertar la visita. 



>  Entrevista

> Joan Godayol

És una tarda d’estiu quan anem a veure el bisbe
Joan Godayol, a casa d’un germà seu, veí de la
Torreta, on s’allotja. Ens rep amb una acollida càli-
da i sense formalitat. És un home robust i de
mans fortes, dolç i directe en el tracte. Ens convi-
da a seure a la sala, on podem veure nombrosos
objectes de procedència latinoamericana, que
ens ajuden a entrar ràpidament en tema.

> Vostè, des de fa molts anys, és bisbe a Perú.
Com va començar tot?
Vinc d’una família de Mataró que es dedicava a la
indústria tèxtil. Va coincidir que jo, als 17 anys,
després del noviciat, volia anar a les missions;
aleshores el meu pare va decidir traslladar-se al
Perú amb la família, després que la seva empresa
fes fallida. Com a salesià vaig estudiar filosofia i
teologia a prop de Lima, i després vaig exercir de
professor. He estat molts anys donant classes de

psicologia, filosofia, pedagogia, física i matemàti-
ques, i més endavant d’electrònica, sempre en
escoles tècniques; en aquell moment, el millor
que es podia fer era donar instrucció tècnica, per-
què hi pugués haver petita indústria, el mateix
que vam tenir aquí anys enrera: la indústria fami-
liar, que va desenvolupar Catalunya. Quan exer-
cia per segona vegada com a director d’un col·legi
a Arequipa, em van triar per ser bisbe d’Ayaviri.

> Ajudi’ns a situar-nos…
És una zona de serra i selva, que està a 4.000 m
d’alçada a les muntanyes darrere de Cusco.
Nosaltres estem al sud Andino, a prop de Bolívia,
i limitem amb la selva. No és una zona turística,
encara que passi una carretera que va a Cusco.
Tot són camins sense asfaltar i sovint ni això; és

una zona rural, molt maca, d’una bellesa captiva-
dora, habitada per gent senzilla. En aquesta zona
hi ha uns 300.000 habitants, molt dispersos.
Ayaviri és la capital, amb 15.000 habitants. La
resta són poblacions petites. Hem de pensar que
Amèrica és molt gran: el Perú és dues vegades i
mitja Espanya, i la zona on exerceixo com a bisbe
és gran com Catalunya, malgrat ser una prelatura
de només tres províncies.

> No deu ser fàcil viure allà dalt…
Hi ha un clima sec i fred, amb canvis molt brus-
cos: a la nit podem estar a 15 o 20 graus sota zero
i durant el dia arribar a més de 20 graus. Dins la
mateixa prelatura hi ha moltes diferències: jo
mateix m’he trobat celebrant una missa a més de
40 graus a Sant Gaban, a la zona de Puerto
Manoa, i al cap de 6 hores estava a menys 29
graus, a 5.000 metres d’alçada, en unes mines
d’or a Aramea, al mig d’un glaciar. Amb aquests
contrastos fins i tot els cotxes reventen. Penseu
que els nous cotxes electrònics poden cobrir des-
nivells de 3.000 metres, però jo puc fer en un dia
desnivells de fins a 5.000 metres... Per això, el
mateix que li ha passat al cotxe, també li ha pas-
sat al xòfer… Menys mal que la trombosis m’ha
agafat a la cama, perquè si m’agafa al cor o al cap,
adéu siau!  He tingut sort, he rebut un avís con-
cret. Els metges ara em diuen que de cap manera
puc seguir vivint a aquelles alçades. S’espessa la
sang, i a mi encara més perquè tinc l’RH negatiu;
per compensar la falta d’oxigenació tens que pro-
duir molts més glòbuls vermells. Els que han nas-
cut allà tenen una altra constitució física, més
adaptada al medi: amb la caixa toràcica més
desenvolupada i el cor més gran. I ara penso que
haig de buscar un substitut, si és més jove millor,

i si es d’allí millor encara. El fet és que, si no puc
visitar a la gent, no puc fer de bisbe...

> Ens podria parlar de la cultura local?
La població de la Serra Andina pertany a la cultu-
ra Quetxua. És una cultura molt maca, hereva de
l’antiga civilització Inca. Tenen una religiositat
natural, molt espontània, i un gran respecte a la
natura, a la “pachamama”, la mare terra, que esti-
men fins al punt que totes les seves celebracions
estan lligades a l’aire, al sol, a la terra, i a les fulles
de coca. La coca per a ells és un aliment, el millor
producte, no només perquè reforça les coronà-
ries, ajuda a la circulació sanguínea i és digestiva;
també forma part del seu sistema de creences:
“llegeixen” la coca, com adivinació, i creuen molt
en els esperits de les muntanyes, que protegei-
xen els pobles; els diuen els “apus” i són com els
àngels de la guarda d’un poble, d’una regió. La
seva organització és del tot rural, on l’aspecte
comunitari és el fet principal. Quan preguntes a
algú com es diu, primer et diu:”jo sóc de la comu-
nitat de tal lloc, i em dic tal nom”. Si algú té una
necessitat, la solidaritat de la població és absolu-
ta. Quan arribes de visita, et donen tot el que
tenen, i no tenen res! Són molt hospitalaris. La
gent psicològicament és molt introvertida, però
en el moment en que et coneixen, ja t’integren, ja
formes part del seu món. Jo vaig sovint a visitar-
los i quan arribo em reben amb molta alegria,
amb flors, arcs i balls, de seguida em treuen a
ballar i em donen el seu menjar. De fet, un cop
has ballat la seva música i has menjat del seu plat,
ja formes part d’ells.

> Mantenen les seves tradicions?
El salut incaic continua sent aquest: ”amasua,
amaquella, amayuya”, que vol dir: “no siguis men-
tider, no siguis lladre, no siguis mandrós”. I un
altre és “Quinayatac campas”, que vol dir: “tu
mateix”. Hi ha costums que encara mantenen.
Quan veuen algú amb un tarannà diferent, men-
teixen constantment, i tenen una excusa darrera
l’altre. Quan era director de col·legi havia de por-
tar l’estadística, ja que els professors em dema-
naven permís per faltar perquè se’ls hi havia mort
la sogra, i jo pensava: ja tens set o vuit sogres... I
d’aixó en diuen “vivesa criolla”. No en diuen men-
tida, no. És una picardia. Els hi deia: ”perquè dieu
mentides?” i responien: ”no, nosotros no decimos
mentiras, nosotros hablamos diferente. Ustedes
son los que dicen mentiras. Por ejemplo, ustedes
dicen: “al caer la tarde”, y ¡la tarde no cae!”

> Es noten les conseqüències de la globalització?
Quan als poblats arriba això que en diem “civilit-
zació”, arriben també els interessos materials i

Un Bisbe català que 

ha donat el cor a Perú
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>  Entrevista / Joan Godayol

l’individualisme, que maten els valors que hi havia
anteriorment. Per exemple, amb l’electricitat arri-
ba la TV, i això es nota moltíssim, sobretot en els
joves. Aleshores la nostra feina radica en explicar-
los que no tot el que surt a la TV és bo, ja que per
a ells tot allò que veuen és el màxim, és el millor.
Els afecta en la manera de vestir, actuar, treballar.
En lloc de captar les coses bones, capten les
dolentes. Intentem fer programes de concien-
ciació, mitjançant cinefòrum, veient vídeos i
pel·lícules que demanem a les ambaixades. Els
recordem que han de tenir un criteri selectiu per
poder mantenir la seva identitat i els seus valors
i no deixar-se prendre tot allò que es bo de la tra-
dició del seu poble. 

>Quin és el paper de l’església i la seva tasca
com a bisbe?
La meva tasca allà és molt àmplia. Allà recorren
als bisbes per a totes les emergències, siguin del
tema que siguin. Ens demanen de fer “casas-
hogar”, d’atendre els més desvalguts, els maltrac-
tats, i de mirar d’arreglar les coses. També tenim
advocats que planten cara als jutges, als alcaldes,
als regidors. Els hi ensenyem com han d’actuar els
alcaldes i en tenim una bona colla preparats per
nosaltres, i es nota; són els que posen el bé comú
davant de tot, abans del propi. La tasca pastoral a
Perú és més oberta, més integradora, i inclou tot
el que necessita la persona humana. Però encara
hi ha sectors de l’església que no entenen del tot
que siguem més inclinats a la teologia de l’allibe-
rament, al projecte d’una església més propera al
poble, més democràtica, més pobre… 

> Quins són els vostres projectes de cooperació?
N’hi ha diversos, que a través dels Ajuntaments
s’afegeixen a un llistat que gestiona el Fons Català

de Cooperació. L’ajuntament de la Roca també hi
participa. El nostre era el desenvolupament de la
part agropecuària, sobretot xais i vaques, i dels
seus productes derivats. També hi ha projectes en
l’apartat de drets humans, en defensa de la dona
maltractada. Vam crear un centre que Sendero
Luminoso va cremar un any abans que arribés jo.
L’hem refet i ampliat amb 40 habitacles més, per
poder fer cursos de formació de tota mena: de
professors, d’autoritats, de política, d’economia,
d’agropecuària, de catequistes, del que sigui.
Seguim treballant en aquest sentit: donant conei-
xements. Nosaltres et podem ajudar, però tu has
de posar de la teva part. Per això són tan impor-
tants les vocacions autòctones. De fet aquesta ha
estat la meva gran preocupació. Quan vaig arribar
hi havia tres seminaristes, però ara en tinc quasi
40. Tots els anys van pujant i vaig ordenant a
nous. Son d’allí, són del lloc. Motivats per la seva

cultura. Quan hagi de marxar, ja tinc els meus
vicaris, el general i el de les províncies. Tot està
organitzat per treballar en equip, i tot ho fem en
conjunt, laics i sacerdots. Me’n puc anar tranquil.

> Vostè se sent esperançat?
Aquest compartir amb altres cultures que es
manifesta en el voluntariat és molt important: és
l’actualització de la conciència social que inter-
pel·la la política, l’economia i les institucions
socials, començant per l’església. De fet, és una
forma de viure la fe d’una altra manera. De sensi-
bilitzar-se des de la societat envers l’economia.
Això ja ho deia el Sant Pare: la resposta a aquest
neoliberalisme salvatge ha de venir d’un altre
estil; això de l’oferta i la demanda ja està saturat;
fa falta que entrin en joc altres components
socials que ajudin a equilibrar l’economia, perquè

si no aixequem aquest tercer món i li donem el
que és seu, aquest tercer món ens ho prendrà.
Aquest és un moment de molta creativitat, i jo el
veig esperançador, perquè és de transició i de
renovació. Alguns s’espanten, però jo ho veig
fantàstic. Hi ha un frase del Pérez Esquivel que
diu: “Tots venim al món per ser feliços, i no podem
ser-ho en solitari: només si compartim podem ser
feliços”. Aquest principi pertany a la dimensió
humana, però si alguns no volen fer-ho per la part
humana, potser hauran de fer-ho per necessitat
econòmica. Si vas dient “això ho va dir Crist a
l’Evangeli”, no volen ni sentir-ho; però si els dius:
“això et toca la butxaca”, de seguida ho tenen en
compte. Els que no ho volen fer per un raonament
humanista o cristià ho fan des d’una conveniència,
una necessitat de desenvolupament o un interès
econòmic. Al final, però, arribem al mateix, per-
què el bé surt des de la llei natural.

> Com se celebren les festes de Nadal?
Se celebra principalment el naixement de Crist, i
la clau de la festa és el compartir. La xocolatada
n’és un bon exemple. En aquella època allà és
estiu, però fa fred. A Ayabiri és molt maco veure
com totes les institucions fan col·lectes per oferir
una xocolatada. Es recullen petits juguets per
regalar: per ells és un gran fet que tothom pugui
sortir amb un obsequi. També els nens es reunei-
xen en grups per cantar els “villancicos”, en cas-
tellà i en quetxua, i es fan els seus estris de músi-
ca amb canyes, papers, pots de conserva i van per
les cases cantant, i tothom els dóna alguna cosa,
un caramel, un tros de pa… Ho celebren molt i són
molt agraïts; aquell que no té res valora moltíssim
qualsevol petita cosa. Hi ha molta  més alegria
que aquí: tothom ho celebra, disfruta. És una festa
que se centra en els nens, en procurar que els
nens estiguin contents. Va néixer el nen Jesús i és
la festa dels nens. Tothom fa coses per ells… I dura
molts dies. També se celebra “la bajada de reyes”.
És a dir que la festa dura des del Nadal fins a
l’Epifania. És molt maco veure la gent tan alegre,
tan feliç; ho celebren de veritat.

Fa una hora i mitja que en Joan Godayol, bisbe
d’Ayaviri, respon a les nostres preguntes amb un
discurs animat i ple d’anècdotes, i sense donar
mostres de cansament. Està clar: les alçades del
Perú l’han acostumat a esforços més grans. I
també és evident que, des d’allà, les coses es
veuen d’una altra manera. La percepció de la jus-
tícia, i d’allò que és essencial, canvia. Potser ens
hauríem de plantejar de seguir el seu exemple i
moure’ns de casa. En tot cas, cal agrair-li que, amb
les seves paraules, ens hagi ajudat a fer, almenys
interiorment, aquest viatge. //

Si en Joan Godayol no tingués un cor gran no podria exercir com a bisbe, i menys

encara a la prelatura andina d’Ayaviri, on en poques hores es va de la costa fins a

muntanyes de més de cinc mil metres. El Perú, amb els seus contrastos geogràfics,

socials i econòmics, ha arribat al cor d’aquest català nascut a Mataró, infatigable

impulsor de projectes de cooperació amb els quals també l’ajuntament de la Roca

col·labora. L’espai d’aquest butlletí és insuficient per fer-hi cabre íntegrament el

contingut de l’entrevista: qui fos interessat en la seva lectura completa, pot

disposar-ne a la web de l’ajuntament: www.laroca.org
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>  Tres en u

> Els pessebres, una tradició viva

La Torreta

Els Amics del Pessebre de la Torreta van esce-
nificar el seu pessebre vivent els dies 18 i 19
de desembre a les 18 h, al voltant del Centre
Cívic de Can Tàpies. Aquest any s'ha tingut
una cura especial en l'accés al recorregut,
perquè els visitants, que l'any passat van ser
uns 1.800, puguin gaudir millor de l'especta-
cle. 250 socis fan possible aquest pessebre
vivent. Es visita en grups de 50 persones, i el
recorregut és d'uns 30 minuts de durada.
Cada escena es representa amb actuacions,
cançons i música en directe, i també hi ha
tasts i degustacions de xocolata desfeta, vi

dolç o una tassa de caldo.  La representació
va ser filmada i el mes de febrer el socis es
reuniran per gaudir de la seva projecció i
rebre un record de l'esdeveniment. Aquesta
associació no treballa tan sols pel pessebre:
durant tot l'any manté la seva activitat
col·laborant amb la Festa de la Creu, la Festa
Major, etc. Els socis quasi en la seva totalitat
són de la Torreta, però també hi ha residents
de la Roca Centre, Granollers i les
Franqueses. 

Sta. Agnès

El 26 de desembre a les 19 h, pels voltants de
l'església, tindrà lloc la representació del
Pessebre Vivent de Sta. Agnès de Malanyanes.
L'organitza l'Agrupació Pessebrista de la
Parròquia de Santa Agnès de Malanyanes on hi
col·laboren voluntàriament unes 100 persones.
A diferència d'altres anys, hi haurà algun relat
més llarg. Aquí també els visitants tardaran uns
30 minuts per fer el recorregut, al final del qual
tothom es trobarà dins l'Horta. Com és costum,
durant tot el recorregut s'obsequia als visitants
amb té, galetes, caldo i vi bo. L'entrada és gra-
tuïta però es demana la voluntat. 

La Roca Centre

Aquest any es torna a fer el Pessebre Vivent
de la Roca, amb més col·laboracions i alguna
novetat. Es realitzarà el 26 de desembre a les
18 h, organitzat per l'Associació de Veïns del
carrer Major i diverses entitats del poble. Hi
haurà diferents escenes als portals de les
cases i al carrer. Participen gairebé totes les
associacions del municipi: els del BM la Roca,
la Roca en Bike, Amics del pessebre, Comissió
de Festes, Comerciants, Associació Virgen del
Rocio, diables, etc. Com a novetat cal desta-
car que aquest any els reis s'ubicaran dins
l'església. Hi trobarem  paradetes de terrissa,

espelmes, sabates, cistells. Els visitants
podran tastar les diferents menges que hi ha
a les paradetes, com ara castanyes, “migues”,
xocolata desfeta, cava, pa artesà... També el
grup de teatre farà una cantada de nadales.
La representació és gratuïta.

Els roquerols i roqueroles, doncs, podrem
gaudir per triplicat d’aquesta festa que, mal-
grat l’allau del consumisme, segueix enviant a
grans i petits un missatge de sobrietat i d’a-
mor que es renova cada any.

Un cop més el Nadal ja és aquí i els veïns de la Roca, la Torreta i Sta. Agnès ja

tenen a punt el seus pessebres vivents. L'Ajuntament  hi col·labora donant

suport econòmic i d'infrastructura. El símbol del naixement i la màgia de la

festa s’uneixen en un esdeveniment al qual tothom és convidat a participar.
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>  La lupa

> L’Arxiu Municipal

Si vols saber o necessites obtenir informació sobre:

• Quin són els orígens de la teva família?
• Les masies i els camins de principis del segle XIX.
• Com s’ha urbanitzat el teu municipi?
• A quina professió es dedicaven els teus besavis?
• Quan es va asfaltar el teu carrer?
• Quins negocis predominaven el 1840?
• Quanta gent vivia a la Roca el 1820?
• Els resultats de les primeres eleccions democràtiques a la Roca.
• Els plànols de casa teva.
• Els comerços dels segle XIX al teu municipi
• Qui va sortejar a la lleva de 1894?
• Qui va ser alcalde el 1948?
• I un munt de coses més…

Estem a la Masia el Molí de Santa Agnès de Malanyanes
Avda. Gaudí, s.n.
08430 La Roca del Vallès
Tf. 93 842 47 20
Fax 93 842 20 95 
A/e: juanrc@laroca.org

Responsable:  
Carme Juan i Richarte, arxivera municipal

Horari d'atenció al públic: 
Es recomana trucar abans i concertar visita.

Des d’un arbre genealògic fins a la informació electoral de dècades anteriors;

des d’unes dades demogràfiques de temps passats fins al plànol de la teva casa:

l’arxiu municipal és una mina d’informació i un servei públic on qualsevol

interessat pot trobar resposta a les seves curiositats.

L’Arxiu Municipal és el servei de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès encarre-
gat de gestionar, tractar i conservar la docu-
mentació que ha produït l’administració
municipal al llarg de la història.

Les funcions de l’Arxiu Municipal estan
orientades tant al servei a l’Ajuntament com
a l’atenció als usuaris externs que vulguin
fer investigacions, satisfer la seva curiositat
o poder reclamar els seus drets. Entre les
seves funcions destaca l’estudi i conserva-
ció de la documentació municipal i l’elabo-
ració dels instruments que permeten loca-
litzar els documents que es necessiten.
L’Arxiu vetlla per la salvaguarda de la docu-
mentació que integra el patrimoni docu-
mental local, així com per la difusió de la
documentació que es custodia a l’Arxiu;
finalment, s’encarrega de la informació i

recerca dels antecedents per a la gestió
administrativa diària.

L’adequada conservació de la documentació
permet garantir la perdurabilitat de la nos-
tra memòria històrica i contribueix al
foment d’una administració àgil, eficaç i efi-
cient. A més, la gestió dels documents
electrònics en el nou marc dels tràmits
sense paper obliga a assegurar el valor d’e-
ficàcia jurídica i la preservació d’aquesta
informació digital, una tasca que esdevé un
nou repte tecnològic i organitzatiu per a
l’Administració en general i especialment
per als arxius d’aquest nou segle.

L’Arxiu Municipal aplega fons documentals
diversos, com el de l’Ajuntament de la Roca
del Vallès (s. XIX-XXI), el del Jutjat de Pau i
Registre Civil de la Roca del Vallès (s. XIX-

XX), el de FET i de les JONS (s. XX, fragmen-
tari), el del Montepío de Sant Isidre (1902-
1949, fragmentari), el Fons Municipal de
l’Ajuntament de Vilanova del Vallès 1937-
1939 (fragmentari), el del Jutjat de Pau i
Registre Civil de Vilanova del Vallès 1939
(fragmentari) i el del Casino de la Roca
(1950/1995). Col·leccions  d’altres entitats i
personals com la de la Família Torrents
(1589/1967), la de la Sra. Amàlia Segura
Safont (1951), la del Sr. Mossèn Rodolf
Puigdollers, de la Parròquia Santa Maria del
Jaire –la Torreta (1984-2003) i la del Sr.
Francesc Mestre (1955/1999).

També compta amb un arxiu d’imatges: car-
tells, fotografies i material audiovisual
divers (s. XX), una Hemeroteca amb retalls
de premsa s.XX, i publicacions oficials dels
s.XIX-XX.



>  Altaveu

> Entre clàssica i jazz

El director d’orquestra Josep Maria Sauret,

veí de la Torreta, va participar el passat

mes d’octubre al festival internacional de

teatre «Temporada Alta» de Girona, a l’es-

pai del Teatre de Sant Domènec. Sauret és

el director musical de “Cançons de Times

Square”, espectacle que recupera un bon

grapat de bones cançons del Broadway

dels anys 40, amb arranjaments contem-

poranis i una orquestració que suposa una

veritable fusió entre el jazz i la música

clàssica. Durant els anys 20 la comèdia

musical americana, hereva de la música de

Nova Orleans, dels espirituals negres, de

l’opereta i el music hall, ja tenia ressons

internacionals. Però serà a partir dels anys

40 que un grapat d’autors tan coneguts

com Cole Porter, Rodgers i Hart, George

Gershwin, Hammerstein, Loesser i molts

d’altres van crear músiques inoblidables

que s’estrenaven als teatres de Times

Square i del Carrer 42. El repertori de l’es-

pectacle va incloure temes de Kurt Weill,

Cole Porter, Gershwin, Bernstein... 

En aquesta ocasió, Sauret dirigeix el

Mediterraneum Ensemble, una formació

integrada per músics del clàssic i del jazz.

El dia de l’estrena l’espectacle va comptar

amb la col·laboració de diversos actors i

actrius de renom, com Vicky Peña, Mònica

López i Mario Gas, entre d’altres. 

Josep M. Sauret, nascut a Barcelona, va

estudiar el piano amb Pere Vallribera i

Frederic Gevers, instrumentació i compo-

sició amb Josep Soler i direcció d’orques-

tra amb Juan José Olives i Albert Argudo,

de qui és col·laborador habitual. També ha

estat alumne del mestre Mariss Jansons, a

Munich. Va rebre recentment el Premi

d’Honor en direcció d’orquestra que ator-

ga el Conservatori Superior Municipal de

Música de Barcelona. És fundador i direc-

tor des de 1997 de l’Orquestra de Cambra

de Lleida, una activitat que compagina

amb la docència al Conservatori de

l’Escola Municipal de Música de

Granollers. En els darrers anys, la seva

dedicació al capdavant  d’aquesta forma-

ció orquestral  n’ha augmentat i consoli-

dat el prestigi i li ha merescut un indiscu-

tible reconeixement a Catalunya i a l’Estat

espanyol. 

Amb el desig d’apropar la bona música al

seu municipi de residència, Sauret va

organitzar, juntament amb l’Àrea de

Cultura de l’Ajuntament de la Roca, el I

Cicle de música clàssica Filharmonia, cele-

brat aquest any durant els mesos d’estiu.  

El bon èxit de la iniciativa ha animat a pro-

posar un segon cicle que es concretarà en

un Concert a realitzar el dia 1 de gener, a

càrrec d’una orquestra alemanya encara

per confirmar. Desitgem que els èxits d’a-

quest director puguin seguir sonant a les

oïdes dels seus conciutadans. //

El director roquerol Josep Maria Sauret ha participat

recentment al festival de Girona «Temporada alta» amb

un espectacle musical que fusiona clàssica i jazz.
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>  Xarxa ciutadana

La Biblioteca engega una nova

prova pilot ampliant horaris. 

En resposta a l’èxit que ja va tenir el
juny passat l’ampliació d’horaris a la
franja nocturna, la Biblioteca tornarà
a obrir de 20.30 a 2 de la matinada
com a sala d’estudi, des de l’1 de
desembre fins l’11 de febrer de 2005.
La decisió d’ampliar horaris en
franja nocturna respon a la volun-
tat d’oferir als estudiants majors
de 16 anys l’espai de la biblioteca
en funció dels diferents calenda-
ris d’exàmens. La Biblioteca
també obrirà tots els matins,
excepte diumenge, des d’aquest
desembre i fins el 31 de maig
de 2005. Així la biblioteca
romandrà oberta de dilluns a
divendres, de 10.30 a 13.30 i
de 15.30 a 20.30, i els dissab-
tes de 10.30 a 13.30h.
Aquesta prova pilot respon
a la voluntat de la bibliote-
ca d’oferir el màxim servei i
està pensat per aquells
sectors de població que
no puguin gaudir-ne en
horari de tarda. En funció
de l’èxit d’aquest perío-
de de prova la bibliote-
ca estudiarà la implan-
tació d’aquest horari
de forma definitiva.

La Torreta

Desembre

Pessebre vivent, dies 18 i 19 a les 18 h. 

Cantada de Nadales, dia 22, a l'es-
glésia de Sta. Maria del Jaire. A càrrec
dels alumnes del CEIP la Torreta.

Gener 2005
Cavalcada de reis, dia 5 

Santa Agnès

Desembre

Missa per la festa de la vellesa, dia
18 a les 13 h. a l'església.
Dinar a les 14 h. al Centre Cívic amb
animació musical. 

Missa del gall, dia 24  a les 00 h.
Missa de Nadal, dia 25 a les 12 h.
Pessebre vivent als voltants de l'es-
glésia, dia 26 a les 19h. 
Ball de cap d'any, dia 31 a les 01 h al
Centre Cívic.

Gener 2005
Missa d'any nou, dia 1  a les 12 h a
l'església.
“La Quina", a les 19 h al Centre Cívic.
Animació infantil, dia 2 a les 18 h al
Centre Cívic, i tot seguit, arribada del
patge reial. 
Cavalcada de Reis, dia 4 a les 18.30h
a l'Avinguda Gaudí fins a l'església. 
Missa de Reis, a les 19 h a l'església. 

La Roca Centre

Desembre

Recollida d'aliments i productes
bàsics, dia 19. Per l'Associació de
Comerciants de la Roca Centre a la
Placeta i Plaça de  l'Església.
Pessebre vivent, dia 26 a les 18.30h.
al carrer Major i carrer de l'Església.

Gener 2005
Arribada del patge reial, dia 1 (lloc i
hora per confirmar).
Cavalcades de Reis a la Roca, dia 5  
Concert de cap d'any a l'església de
Sant Sadurní a les 19 h (dia a confir-
mar entre 2 o 6 de gener) 

Mà oberta

Gener 2005
Recollida de... paper, cartró, vidre,
ampolles de cava, bateries de cotxe...   
Dies 3 i 4 tot el dia a la Pl. Sant Jordi.

Esports

"Quina del CF Santa Agnès"
1 de gener  a les 19 h. al Centre Cívic
de Sta. Agnès de M. 

Joventut / espais joves

Decoració nadalenca
El dia 20 de desembre a les 18 h mira-
rem de donar entre tots un caire nada-
lenc als Espais Joves del municipi 

Taller de postals de Nadal
Vols sorprendre als teus amics amb
una nadala on surti la teva imatge? 
21 de desembre a l'Espai Jove El ROC
– K1 de 17.30 a  20.30 

Visita a la Fira de Sta. Llúcia de
Barcelona
22 de Desembre
Hora de sortida: 16.30 h de l’Estació
de RENFE de Granollers
Preu: 2 € Cal fer inscripció 

Cinema a l’Espai Jove
Tu porta les crispetes i nosaltres por-
tem el cinema als Espais Joves
29 de desembre a l’Espai Jove el ROC
30 de desembre a l’Espai Jove el K1 a
les  18 h.

Festa de Cap d’any
Vine al teu Espai Jove a acomiadar el
2004  amb els teus amics           
31 de desembre de 17.30 a 20 h

Recollida  de Roba
Durant tot el  mes de desembre pots
portar la roba que ja no fas servir als
espais Joves. La donarem a la asso-
ciació DIMAS, que treballa per la
reinserció de persones amb dificul-
tats socials.  

:::: SIGUEM SOLIDARIS ::::

> Agenda

> Termòmetre

> De les 20.30 a
les 2 del matí

> Seguiu la programació d’activitats a la web:  www.laroca.org

> L’empenta
> Turisme rural: “Sota el Castell”
Dins l’oferta d’allotjament rural que podem trobar al
Vallès Oriental podem descobrir, a la Roca, la Casa Rural
"Sota el Castell", allotjament rural independent situat al
c/ de Dalt, 112. Tel. 93 5381583 / 677424366 (Verònica).
Sota el Castell és una antiga casa de poble de tres plan-
tes, construïda a finals de l’any 1800, ubicada al casc
antic i que toca amb el Castell de la Roca del Vallès, amb
capacitat per a 10 persones. Donada la importància que
està agafant el turisme rural dins la comarca, el passat
16 de novembre es va celebrar la I Jornada sobre turisme
rural al Vallès Oriental organitzada pel Consorci de
Turisme del Vallès Oriental  al Centre Cultural de Can
Tàpies, la Torreta.

Una Jornada informativa dirigida a tots aquells que
estan interessats o involucrats en una activitat de turis-
me rural amb l’objectiu de cohesionar a tots els propie-
taris de la comarca per a que això ajudi a avançar amb
més facilitat cap a un servei àgil i de qualitat. L’oferta
d’allotjament rural s’ha triplicat en els darrers tres anys
a la comarca i actualment comptem amb una trentena
d’establiments oberts i, paral·lelament, amb una desena
de cases que estan començant el procés d’obertura o
que estan interessades a fer el pas i la inversió per
donar un servei d’aquestes característiques. Per aquest
motiu, doncs, creiem que un bon coneixement tècnic i
de mercat és indispensable per a l’èxit de l’empresa.
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>  Xarxa ciutadana

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha signat un conve-
ni amb el servei de Polítiques d’Igualtat Dona-Home de
la diputació de Barcelona per crear el servei “Punt
Dona”. Es tracta d’un servei d’assessorament jurídic
sobre la igualtat d’oportunitats que possibilita tractar
de manera personalitzada les demandes i necessitats
que expressen les dones. Punt Dona és el lloc que
l’Ajuntament posa al teu abast per assessorar-te jurídi-
cament, i on pots trobar informació i orientació a les
teves demandes.

Des de l’any passat, l’Ajuntament de la Roca del
Vallès no ha deixat de rebre queixes veïnals, tant
de la Torreta, Santa Agnès com darrerament de la
Roca Centre, respecte al servei de Correus. Davant
de les deficiències detectades pels ciutadans,
situació que s’ha agreujat durant els mesos d’estiu,
el consistori no ha deixat de traslladar als respon-
sables de Correus les queixes rebudes. Esperem
que els resultats no tardin en fer-se notar. 

amunt

avall

>

> Ascensor

El servei es dóna
o no es dóna

>

> La carta

La Roca solidària amb el món

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 02 79

Casal de joves de la Torreta 93 870 73 68
CEIP Pilar Mestres 93 842 27 52
CEIP Mogent 93 842 03 75
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
Piscines Municipals 93 842 44 69
Arxiu de la Memòria Popular 93 842 24 55
Taxis 629 26 12 12 - 608 59 83 13 - 609 70 63 51
Deixalleria 93 842 07 25

> Directori
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En aquests dies de festes i retrobaments fami-
liars, crec que és un bon moment per recordar i
fer balanç de les col·laboracions amb països
amb problemes econòmics, socials, polítics…
que des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès
hem fet tots els ciutadans i ciutadanes. Aquest
any 2004 hem destinat el 0’7% del pressupost
municipal a aquestes ajudes, i s’ha concretat en
7 projectes: Cinc a l’Amèrica Llatina: a
Nicaragua, conjuntament amb la Fundació Pau i
Solidaritat, hem col·laborat en el projecte de
Creació de cooperativa productiva al municipi
de Somotillo; a El Salvador hem ajudat a cons-
truir un menjador a l’Escuelita (escola amb la
que el CEIP Pilar Mestres està agermanada); a
l’Argentina s’ha fet una col·laboració conjunta-
ment amb altres municipis del Vallès Oriental,
la Diputació i el Consell Comarcal en el projecte
Pueblos Originarios. Restitución de sus dere-
chos, desenvolupat per la Fundación Servicio,
Paz y Justicia, que representa el Premi Nobel de
la Pau Pérez Esquivel; al Perú (a la prelatura
d’Ayaviri), on tenim una col·laboració molt
directa i estreta, ja que un cop l’any ens visita al
municipi el bisbe Joan Godayol (té familiars a la
Torreta), i mitjançant l’Associació Amics del
Bisbe Godayol hem ajudat a la construcció d’or-
fenats i centres de formació; a Brasil a través del
Fons Català de Cooperació hem col·laborat en el
projecte Fome Zero: mobilització social i educa-
tiva ciutadana per una política nacional de
seguretat alimentària i nutricional, i que està
emmarcat dins de les actuacions que el presi-
dent Lula da Silva ha engegat per eliminar la
fam al Brasil.

A l’Àfrica hem col·laborat en dos projectes: un
és dels que hi desenvolupa el Fons Català de
Cooperació al Senegal: creació d’un Centre
Educatiu per a nois i joves de Toubakouta a la
comarca de Niombato; i l’altre és un projecte
d’emergència que es va destinar a ajuda mèdica
i psicològica de les víctimes de la guerra de
l’Irak conjuntament amb la Fundació Pau i
Solidaritat.

A banda d’aquestes aportacions monetàries, al
municipi es realitzen al llarg de l’any diverses
activitats relacionades amb la cooperació i la
solidaritat amb el 3r món. Enguany es van con-
centrar la gran majoria en la Setmana de la
Solidaritat que es va organitzar al mes de maig,
amb una dotzena d’activitats molt variades (des
d’una conferència sobre algun dels projectes en
els que col·laborem, un taller de danses africa-
nes, un espectacle infantil de pallassos sense
fronteres o la caminada organitzada per l’AMPA
del Pilar Mestres).

Aquestes són les ajudes a les que dediquem el
0’7% del pressupost municipal, o sigui que
cadascú de nosaltres ha fet una petita aportació
perquè en algun lloc del món algú tingui condi-
cions de vida més dignes o menjar o més recur-
sos…

Bones i solidàries festes a tothom!

Francesc Arolas i Pou

Regidor de Cooperació amb el 3r món


