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EDITORIAL Ho volem fer encara millor
Canviar coses, ni que sigui per millorar-les, és sempre

aquesta experiència, hem de dir que els principals

difícil. Ho va ser quan l’Ajuntament de la Roca del

temors que hi havia s’han esvaït i que els resultats

Vallès va acceptar la proposta del Departament de

són, en termes generals, positius. La nostra obligació,

Sanitat de la Generalitat de Catalunya de gestionar

però, és fer-ho encara més bé, perquè la sanitat és un

l’Àrea Bàsica de Salut a través del Consorci Hospitalari

dels principals serveis que des de l’administració

de Catalunya, un consorci públic integrat per ajunta-

pública cal prestar. Per això, l’Ajuntament en fa un

ments de Catalunya amb responsabilitats en la gestió

seguiment permanent i ho tenim com un dels nostre

hospitalària. Avui, quinze mesos després d’iniciar-se

principals reptes. //

salvador illa i roca / Alcalde de la Roca del Vallès
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> A fons

> L’atenció sanitària a la Roca
Els centres d’atenció primària de la Roca ofereixen un servei de
qualitat, amb un model de gestió pioner que amplia els serveis de
proximitat sense renunciar a la seva vocació de servei públic.

© fotografies: faino comunicació

Des de fa uns mesos, el Centre d’Atenció
Primària de la Roca està al punt de mira
dels diferents mitjans de comunicació.
Junt amb altres municipis, el seu model
de gestió està marcant una línia d’actuació que es considera pionera. Ens ho
explica el Dr. Josep Lluís Fernández,
director del CAP Vicenç Papaceit: “l’entitat que gestiona el servei és el Consorci
Hospitalari de Catalunya, que és una
entitat pública que gestiona ingressos
que provenen dels impostos dels ciutadans. El model amb el qual treballa el
CAP de la Roca és, per tant, un model

vetlla perquè la qualitat del servei sigui
constant i contrastable i, dins d’aquest
model, tot allò que finança normalment
el Servei Català de la Salut també es
finança en el cas de la Roca.

assistència de qualitat amb atenció personalitzada i oferir uns serveis complementaris que amplien l’oferta del Servei
Català de Salut.

públic. L’equip gestor del Centre és partidari de la sanitat pública, és a dir, que
les entitats públiques financiïn les prestacions socials i que aquestes ho facin a
través dels impostos dels ciutadans.
Potser hi ha sectors socials, veus o posicionaments que plantegen privatitzar la
sanitat, però no és aquest el cas”.
Quina és doncs l’especificitat dels serveis dels quals poden gaudir els usuaris
d’aquests centres? L’equip de professionals de la salut de la Roca es planteja
assolir dos grans objectius: garantir una

Es treballa sota la premissa que l’atenció
primària és la clau del sistema sanitari,
que té al seu centre la salut de l’usuari.
Com explica el Dr. Josep Lluís Fernández:
“Si el ciutadà és el centre del sistema, i
és ell qui el finança a través dels impostos, les entitats gestores tenen l’obligació d’estar pendents de les necessitats
de la població”. I afegeix: “Es tracta de
veure quines són aquelles activitats de
prevenció, curació i rehabilitació que,
amb un criteri de sostenibilitat econòmica i amb un plantejament de servei
públic, puguin esdevenir serveis de qualitat i proximitat per al ciutadà”.
Amb aquesta filosofia, el CAP de la Roca
ofereix una sèrie de serveis complementaris de prevenció i curació, no finançats
pel Servei Català de la Salut i que, per
tant, són de pagament pels usuaris. Això
permet tenir una visió més integrada i
transversal de la salut, i assolir un major
apropament al ciutadà. Lògicament, es
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“Com que la gestió la fa una entitat pública, que té el deure de vehicular els recursos generats amb aquests serveis complementaris, una part d’aquest finançament
retorna a la comunitat. Per exemple: en
podologia, la cura del peu en el pacient
diabètic, les úlceres de la gent que està al
llit, són serveis que pel ciutadà no tenen
cap cost. En l’àmbit d’odontologia, quan el
finançament tradicional cobreix fins als 14
anys, a la Roca arribem als 18 anys. En el
cas de les audiometries, assumim l’exploració de forma gratuïta. El que guanyem
amb tot això és un apropament al ciutadà,
d’una importància cabdal des de la visió
pública de la salut”.
L’equip que gestiona el CAP de la Roca
entén que la persona és un ens fisiològic, psicològic i social. El model tradicional del sistema sanitari inclou tot un
desenvolupament d’activitats sanitàries i socials a nivell individual i comu-

> A fons / L’atenció sanitària a la Roca

Àrea Bàsica de Salut de La Roca del Vallès
Centre d’Atenció Primària Vicenç Papaceit
Centre d’atenció Primària La Torreta
Consultori Santa Agnès

per tant el ciutadà no ha de pagar res. I
les prestacions no incloses en la cartera
de serveis públics, les paga el ciutadà
al preu recomanat pels col·legis professionals, i no per sota d’aquests preus ja
que si no incorreríem en una competència deslleial. Actuem d’acord amb les
normatives que estableix el Parlament
de Catalunya o les autoritats competents, que en aquest cas és el departament de Sanitat”. No es tracta, doncs,
d’un sistema per finançar l’àmbit públic
amb les aportacions dels usuaris: es

nitari, en dues branques que treballen
separadament. La reforma a l’atenció
primària del 31 de desembre de 2002
preveu l’existència d’un treballador
social inclòs dins l’equip d’atenció
primària, format per metges de capçalera, pediatres, odontòlegs, infermeres,
etc. Amb l’equip de govern de la Roca
hi ha un compromís en ferm per treballar de manera conjunta l’equip dels
serveis socials municipals i els serveis
socials de l’àrea bàsica de salut, des de
la perspectiva de l’individu i la seva
comunitat.
La transparència en la gestió és un
altre aspecte que es prenen molt seriosament. “Per exemple, els treballadors
del centre saben quin és el cost de les
coses: qualsevol decisió que prengui un
operador sanitari té una implicació
econòmica sobre els diners del ciutadà,
per tant és important que el professional conegui de primera mà aquesta
informació i pugui decidir si és necessari fer-ho d’aquesta manera, o si hi ha
una manera més eficient de fer-ho.
Amb això es pretén administrar amb
cura els recursos, fent ús d’allò que és

realment necessari, adequat i pertinent. Podríem parlar de la farmàcia, la
utilització dels genèrics, les marques,
la utilització dels protocols de diagnòstic per fer proves complementàries,
etc.”
Dies enrere es va dir a través d’un mitjà
que aquest és un sistema de co-pagament. El Dr. Josep Lluís Fernández un
cop més aclareix: “No plantegem el sistema de co-pagament. Totes aquelles
prestacions finançades pel Servei
Català de Salut són finançades pel SCS,
tracta de donar prestacions de qualitat
ampliades, amb la voluntat que això
repercuteixi en una millor gestió de la
salut de cara al ciutadà. No només
suposa una millor accessibilitat física
(evitar desplaçaments, etc.) sinó també
econòmica, ja que es procura que els
costos siguin accessibles.
Si la proximitat dels serveis i el preu raonable incrementen la satisfacció i salut
dels ciutadans, l’equip que gestiona
aquest centre haurà assolit alguns dels
seus objectius fonamentals. //
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> Grups municipals

L’opinió dels grups polítics >>>>>>>>>>>>>>>>>>
PSC-GIR
> Més i millors serveis per als
ciutadans
Un de les obsessions i de les passions dels socialistes i de
les formacions progressistes és la de millorar cada dia la
qualitat de vida dels ciutadans del municipi amb més i
millor serveis. Per aconseguir això es pot caure en la
temptació de malbaratar els recursos públics, però aquest
no ha estat el cas del nostre Ajuntament. Hem gestionat
amb rigor i mesura els diners dels contribuents i això
queda perfectament reflectit al superàvit pressupostari de
375.000 euros de l’exercici 2003, o a la darrera auditoria
econòmica – financera realitzada al 2003, o bé a l’estudi
del SIEM que acabem de rebre a l’Ajuntament, que compara la situació econòmica del nostre municipi amb una vintena de pobles similars. Aquesta bona gestió és la garantia que ens permet continuar ampliant els serveis públics
que oferim als ciutadans.
Per exemple a la sanitat, un dels serveis públics més importants. L’aposta ferma que va fer el PSC- GIR pel model de
gestió del centre d’atenció primària ha permès que la Roca
del Vallès gaudeixi d’un servei d’atenció sanitària exemplar
a Catalunya, amb prestacions que no tenen la gran majoria
de CAPs com ara que els metges de la Roca disposin de 10
minuts per a la visita dels pacients, com l’ampliació fins als
18 anys de la cobertura en prevenció i curació odontològica
o l’atenció en menys de 24h de les visites espontànies i la
realització de la majoria de les proves en menys de 48h.
En matèria cultural, properament s’inaugurarà el nou centre
cultural de la Torreta i la biblioteca de la Roca és la primera
de la comarca que inicia l’experiència d’ampliar l’horari
durant l’època d’exàmens, des de les 8 a les 2 de la matinada. En transport, hem batut rècords en l’ús del bus municipal, en especial pel que fa al seu recorregut fins a Santa
Agnès. En educació, tenim en aquests moments la construcció d’una nova escola bressol, una nova escola de
primària i la reforma de l’institut d’educació secundària. O
en medi ambient tenim que després de l’estiu s’iniciarà la
recollida de selecció orgànica.
Tot plegat, més serveis i més qualitat de vida per a tots.
Aquest ha estat i aquest és el compromís del PSC-GIR.
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ICV
> Fa cosa d’un any
Fa cosa d’un any la candidatura d’ICV-EA va obtenir la confiança
de 460 ciutadans del nostre municipi i arrel d’això estem representats a l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb 1 Regidor. Amb
aquests resultats electorals, el Regidor obtingut va esdevenir
imprescindible per a la formació de la majoria de Govern, però
tampoc no ens deixem portar per aquesta idea, donat que realment tenim la força que pot donar un Regidor i res més.
Des d’un bon començament la nostra idea va ser prendre un
període de reflexió i estudi dels temes municipals més conflictius, abans de plantejar-nos la nostra postura davant la possibilitat de formar part o no del Govern del Municipi, sense oblidar
en cap moment que la vocació de ICV en tots els Ajuntaments i
la resta d’òrgans representatius de caire supramunicipal, on hi
som presents, és la de tenir una participació activa i responsable en la presa de decisions.
ICV sempre va optar per un govern d’esquerres plural, inicialment frustrat pels companys d’ERC, els quals exigien al PSC-GIR
una “autoflagel·lació” innecessària i injusta, d’altra banda. Per la
nostra part creiem, i en conseqüència actuem, que s’ha de mirar
cap al futur amb il·lusió i deixar de banda el passat i les rancúnies.
La postura d’ICV d’entrar al Govern al març del 2004 ha provocat per part dels “amics” de CiU i dels “companys” d’ERC, uns
atacs que es poden qualificar de ridículs, esperpèntics, de mal
gust i que donen tota la imatge de haver-se produït per despit
al no haver aconseguit una coalició (plantejada legítimament
per CiU) que és contra natura. Per la nostra part es va deixar
molt clar, des de un bon començament al mes de juny, que no es
produiria amb la nostra participació.
ICV des del mes de juny va estar treballant amb PSC-GIR en
aquells temes més importants pel municipi: Ordenances
Municipals amb descomptes fins al 25% al rebut de l’IBI per a
famílies nombroses, aprovació dels pressupostos municipals,
aprovació del Pla de les Hortes amb una escola pública de dues
línies, habitatge social, un gran parc, etc…
ERC durant la sessió d’un Ple, ens va retreure que, formalitzant
el Pacte de Govern al mes de març, ICV havia perdut antiguitat.
A la qual cosa nosaltres els hi vam contestar que el temps transcorregut des de la constitució del Consistori fins l’esmentat
pacte és un termini que dóna bons fruits, donat que es un període que té un significat de cultura del pacte i del diàleg, cosa
molt important en una democràcia i que alguns partits no practiquen.
ICV espera que, durant els pròxims tres anys que queden de
legislatura, poguem continuar incidint, com fins ara, davant
dels gran temes, com ara més habitatge públic de propietat i de
lloguer, més zona verda, potenciació de serveis socials, etc …
perquè ho hem fet fins ara i ho continuarem fent.

> Grups municipals

ERC
> Teníem raó

CiU
> Honorabilitat democràtica

Restes de l'edat de bronze, entre 2000 i 1500 anys abans de Jesucrist, han estat
trobades durant les obres de la construcció del Golf de Vilalba. Aquesta era la
portada del dia 4 de juny de 2004, a mitja pàgina i a tot color del diari Nou 9. A
nosaltres aquesta troballa no ens ha sorprès: el mateix va passar fa poc quan es
va obrir la Ronda Sud de Granollers pel nostre territori, el mateix quan es va fer
l'autovia la Roca- Mataró. Tothom sap que la Roca, per la seva antiguitat i lloc
estratègic, és molt rica en assentaments humans, i que pot amagar moltes i
valuoses restes arqueològiques. Tothom ho sap menys l'equip de govern municipal, que continuament obstaculitza les nostres mocions en defensa del patrimoni i que, quan finalment arriben a un ple, les voten en contra.

A ningú li agrada tenir que acudir a la justícia ordinària quan no queda més
remei, per resoldre els conflictes socials que no han pogut ésser resolts per
la via del diàleg i del consens. (divorcis, desnonaments, impagats, etc.). Si la
via és poc adequada, en política encara ho és menys.

ERC de la Roca portem anys demanant a l'ajuntament protecció pel nostre patrimoni, i presentant mocions en aquest sentit. L'última va ser presentada amb
data 27/04/04 i feia referència a l'adequació i conservació de l'antiga Via
Romana, de Iluro a Granulario, que passa pel nostre municipi. Aquesta moció no
va ser aprovada pels vots en contra de l'equip de govern (PSC-GIR-ICV).
L’anterior moció que havíem presentat en aquesta línia tenia la finalitat de protegir i controlar possibles jaciments arqueològics, mitjançant el seguiment d'un
expert, quan es facin grans moviments de terres (plans parcials) en el nostre
territori. Aquesta moció no era la primera vegada que la presentàvem i també i
de nou l'equip de govern es va negar a la seva aprovació.

Com és sabut, el nostre grup municipal va apostar per desvincular completament la via política de la judicial, i apostar clarament pel diàleg, la participació, i el consens. En definitiva pel parlamentarisme que és la única regla
vàlida del noble joc democràtic.

Aquestes troballes arqueològiques a Vilalba demostren que ERC teníem raó.
Valorem com cal el patrimoni històric que tenim i sabem de la seva importància
tant a nivell local, comarcal i nacional. Tornarem de nou a presentar mocions
amb arguments raonats i proves contundents com aquestes de Vilalba, Ronda
Sud de Granollers i Autovia la Roca-Mataró. Intentarem canviar l’actitud inexplicable de l'equip de govern que, en no posicionar-se clarament en la defensa
dels interessos del patrimoni local, està creant dubtes sobre la finalitat de la
seva gestió i sobre quins són els interessos prioritaris que defensa.
Al desinterès demostrat per l'equip de govern municipal pel patrimoni històric,
cal sumar-hi ara el desencert en la planificació i gestió dels recursos propis.
L'últim ple municipal del dia 3 de juny el propi equip de govern va presentar una
moció sobre la permuta de l'antiga casa del metge (antic consultari del Dr. Pérez
Valera) per un solar al costat de l'ajuntament (solar entre la gestoria Girbau i
l'Ajuntament), afegint a més, 24 milions de pessetes de pagament.
ERC vam votar en contra d'aquesta permuta perquè considerem que, donat el
núm. d'habitants del municipi, l'ajuntament ha crescut en desmesura en quant
a l'ampliació i contractació de personal (comparativament amb d'altres municipis semblants al nostre, l'ajuntament que tenim és prou gran i suficient). El manteniment de la infraestuctura de l'ajuntament actual ja es menja més del 50% de
pressupost municipal. Aquesta infrastructura faria augmentar encara més
aquesta auto-fàgia del pressupost i nosaltres ens decantem perquè els diners
públics repercuteixin més en els ciutadans. Finalment, i aquesta és la raó de
més pes per nosaltres, és que tenim prou patrimoni municipal immobiliari (antic
ajuntament, antic escorxador, Can torrents, antiga casa del metge, antigues
casernes) que reclama urgentment una inversió de diners per evitar la seva
degradació i per fer-lo útil pels veïns. Nosaltres entenem que una planificació
racional hauria de tenir més en compte aquest patrimoni i la seva viabilitat de
recuperació i utilitat, com també l'optimització dels recursos econòmics que s'hi
esmercin. Us posem un exemple: no seria millor invertir aquests 24 milions en
l'edifici de l'anterior ajuntament? No seria millor també afegir en aquest edifici
els centenars de milions que s'hauran de destinar a la construcció de l'ampliació
de l'ajuntament actual?

Quan a l’any 1999 es va constituir l’actual grup municipal de CiU la vida política del municipi estava completament crispada. Entre altres fets lamentables i vergonyosos s’incloïa el creuament en la interposició de querelles criminals per la via penal entre els que es barallaven per tenir més quotes de
poder i administrar els interessos creats sobre el territori.

Lamentablement el nostre Grup Municipal es va topar amb una muralla
infranquejable, la de la majoria absoluta socialista (suposadament d’esquerres segons ells) intolerant, arrogant i prepotent. Aquesta situació ens va
obligar a defensar els interessos col·lectius per la via de les al·legacions i/o
els recursos de reposició, sempre encara en la via administrativa, front la
manca de diàleg de l’actual equip de govern municipal.
Ara, molts d’aquests llargs processos s’han anat completant, arribant al seu
final en via administrativa no quedant altre remei que interposar recurs
contenciós-administratiu davant dels tribunals de justícia. Malgrat seguir
pensant el mateix i preferir el diàleg i el consens, serem inflexibles en la
defensa de l’interès general del municipi. Per això, el nostre grup municipal
acaba d’interposar dos recursos Contenciós administratius, un contra el
propi Ajuntament i l’altre contra la Generalitat, en la defensa del què creiem
que és el més just per al futur del nostre municipi.
Al Pla de Les Hortes el regidor d’Urbanisme va vulnerar una de les principals regles democràtiques, el deure d’abstenció en cas de tenir implicats
interessos de parentiu fins al quart grau, i va participar en la votació d’un
sector on el seu propi pare hi té interessos urbanístics. Evidentment és
absolutament intolerable passar de poder construir 2 habitatges a poder-ne
fer 8, amb els vots del seu propi fill. Per part dels regidors de CiU ha estat
impugnat el Conveni amb els propietaris del sector. Aquesta impugnació
pot paralitzar tot el Pla de Les Hortes inclosa la futura escola. Creiem que
és el millor per al poble i especialment per al seu Nucli Antic. Per a l’escola
tenim una alternativa vàlida que ja vàrem presentar. Heu de saber que el
propi equip de govern ja reconeix que no es podrà fer l’escola al Pla de Les
Hortes fins a l’any 2007 pel cap baix. Mentrestant barracons!!. On és l’escola pública de qualitat?
Als Maiols-Can Planas l’Ajuntament primer (anys 2002-2003) i la
Generalitat desprès (any 2003) varen aprovar tot el procés per multiplicar
per 3 els habitatges de Els Maiols (any 1994). L’actual Conseller de Política
Territorial i Obres Públiques no ha respost al Recurs d’Alçada que li vàrem
presentar amb nombroses al·legacions. Des del juny de 2002 CiU de La
Roca ha fet tots els passos legals per defensar els boscos centenaris que
envolten el nucli urbà de Roca-Centre i la vegetació de ribera de Can Mas
Foguer. Ara pertoca la via judicial i així ho hem fet. Tenim arguments jurídics suficients per guanyar. Ara necessitarem també la implicació col·lectiva de tot el poble. Ens juguem el nostre futur, i el dels nostres fills.
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> Actes de l’Ajuntament

> Resum de plens
Sessió ordinària - dia 1 d'abril
Acord d’aprovació provisional de la
modificació puntual del Pla General en
l’àmbit del Centre Penitenciari de Quatre
Camins.
Acceptar l’al·legació formulada per l’Ajuntament
de Vilanova del Vallès, en el sentit que la
Modificació del PGOU de la Roca del Vallès no
afecta a terrenys del municipi de Vilanova del
Vallès, i manifestar que l’objecte de la modificació
no fa necessària la tramitació d’un instrument de
planejament urbanístic plurimunicipal. Incorporar
el plànol A-2 del projecte modificat, assenyalant,
només, el municipi de la Roca del Vallès.
Aprovar provisionalment la modificació puntual
del Pla General d’Ordenació Urbana de la Roca del
Vallès dins de l’àmbit de Quatre Camins, formulat
a instàncies del Departament de Justícia i Interior
de la Generalitat de Catalunya, i redactat per Riera
Camps Asociados, SL & Enric Sòria Badia - UTE.
S’aprova per set vots a favor dels Grups municipals
PSC-GIR i IC-V i cinc vots en contra dels Grups
municipals CiU i ERC.

Acord de desestimació del recurs de
reposició presentat per CiU contra la
resolució de l’Alcadia denegant la suspensió
en la tramitació de la modificació puntual
del Pla General en l’àmbit del sector SPR-4.
(En aquest punt s’incorpora la Sra. Montserrat
Ametller i Viñamata).
S’acorda, per set vots a favor dels Grups municipals PSC-GIR i IC-V i sis vots en contra dels Grups
municipals CiU i ERC, desestimar el recurs de
reposició presentat pels regidors que integren el
Grup municipal de CiU, en data 23 de gener de
2004, i núm. de registre d’entrada 488, contra la
resolució d’Alcaldia, de data 19 de desembre de
2003.

Acord d’aprovació provisional de la
modificació puntual del Pla General en
l’àmbit del sector SPR-4.
S’aprova provisionalment, per set vots a favor dels
Grups municipals PSC-GIR i IC-V i sis vots en con-

tra dels Grups municipals CiU i ERC, el projecte de
Modificació Puntual del Pla General d’Ordenació
Urbana, del sector SPR-4 “les Hortes”, que incorpora les al·legacions acceptades i les determinacions dels organismes que han comparegut a l’expedient, redactat formulat a instàncies de
l’Ajuntament, i redactat per part de l’Estudi
Massip-Bosch Arquitectes, i el conveni urbanístic
annex entre els propietaris del sector SPR-4, la
Societat Rocamajor, SL i l’Ajuntament de La Roca
del Vallès.

Acord de cessió de la finca de la Plaça de
l’Era al Servei Català de Salut.
Aprovar l’alteració de la qualificació patrimonial
de la finca situada a la Plaça de l’Era, s/n, que passa
de tenir consideració de bé de domini públic-servei públic a ser declarada bé patrimonial.
Cedir al Servei Català de la Salut la finca situada a
la Plaça de l’Era, s/n, on actualment es troba ubicat
el Centre d’Atenció Primària municipal.
S’aprova per unanimitat.

Acord d’inici de l’expedient de desafectació
de la finca destinada a habitatge del metge.
S’aprova per dotze vots a favor dels Grups municipals PSC-GIR, IC-V i CiU i una abstenció del Grup
municipal ERC, iniciar l’expedient de desafectació
de la finca destinada a casa del metge que es troba
inscrita en el registre de la propietat núm. 3 de
Granollers, per convertir-la en bé patrimonial.

Sessió ordinària - dia 6 de maig
Acord d’inici de l’expedient de contractació
del servei de neteja de dependències
municipals.
Aprovar l’expedient de contractació del servei de
neteja de dependències municipals 2004-2006, a
la vegada que aprovar el Plec de Clàusules
Administratives Particulars que regiran la contractació.
S’aprova per set vots a favor dels Grups municipals
PSC-GIR i IC-V i sis abstencions dels Grups municipals CiU i ERC.
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Acord de rectificació de l’inventari de béns,
amb efectes de 31/12/2003.
S’aprova, per set vots a favor dels Grups municipals PSC-GIR i IC-V i sis abstencions dels Grups
municipals CiU i ERC, donar d’alta a l’inventari
municipal de finques, realitzant els assentaments
comptables amb el valor de les finques corresponent, amb efectes de 31 de desembre de 2003.

Acord d’acceptació de l’increment de
subvenció del FEDER en l’obra del sector
Reixac-2.
(En aquest punt s’absenta la Sra. Montserrat
Ametller i Viñamata).
S’aprova per unanimitat acceptar la nova subvenció
de 250.402,31 € del cofinançament FEDER assignada a l’Ajuntament de la Roca del Vallès per l’actuació “urbanització dels carrers Espronceda, Torras i
Bages i del Bosc –Sector Reixach 2-“, dins les anualitats 2000 i 2001, substituint l’anteriorment atorgada i que era per import de 120.202,42 €.

Acord d’ocupació temporal de terrenys per a
la instal·lació de mòduls per part del
Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya.
(En aquest punt s´incorpora la Sra. Montserrat
Ametller i Viñamata).
S’aprova, per vuit vots a favor dels Grups municipals PSC-GiR, IC-V i ERC i cinc vots en contra del
Grup municipal CiU: ocupar temporalment, amb el
consentiment de la propietat, i amb caràcter gratuït, una porció irregular de terreny situada en el
sector SPR-4, confrontant amb la cantonada de la
plaça de l’Església i carrer Major i, contiguament,
amb la part posterior d’algunes de les cases del
mateix carrer; cedir l’ús de l’anterior porció de
terreny al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya amb la finalitat de que
en procedeixi a la instal·lació d’uns mòduls prefabricats per a centre escolar.

Acord d’aprovació de l’expedient de
contribucions especials de la vorera del
carrer Pau Casals a Santa Agnès de
Malanyanes.

> Actes de l’Ajuntament / Resum de plens

S’aprova per dotze vots a favor dels Grups municipals PSC-GIR, IC-V i CiU i una abstenció del Grup
municipal ERC, imposar contribucions especials per
raó de les obres d’urbanització de la vorera del carrer
Pau Casals, a Santa Agnès de Malanyanes. En el
moment de la liquidació de l’obra, es procedirà a calcular les diferències produïdes respecte als pagaments realitzats i en funció del resultat, es girarà un
nou rebut o es retornaran les quantitats que corresponguin, d’acord amb el que estableix l’article 33.3
del “Decret Legislatiu 2/2004.”

Acord de modificació del règim de dedicació
del Sr. Alcalde.
S’aprova, per set vots a favor dels Grups municipals PSC-GIR, IC-V i sis vots en contra dels Grup
municipals ERC i CiU, determinar que les funcions
de l’Alcalde-President d’aquest Ajuntament es deixaran d’exercir en règim de dedicació exclusiva, ja
que li ha estat conferida una responsabilitat en
l’assessoria de la Presidència de Diputació de
Barcelona en temes de Política Territorial.

Moció sobre Granulario “via romana”,
presentada per ERC
Es demana l’estudi per aprovar la restauració, conservació i adaquació de l'antiga via romana de
Granulario a Iluro en el seu itinerari pel terme
municipal de la Roca del Vallès. En la seva intervenció, el regidor de Cultura, Jaume Domènech,
demana a ERC que indiqui la ubicació d’aquestes

restes, ja que en cas que existeixin s’encarregarà
una valoració arqueològica.
Es rebutja per set vots en contra dels Grup municipals PSC-GIR i IC-V i sis vots a favor dels Grups
municipals CiU i ERC.

Moció de reconeixement al Sr. Jordi Pujol i
Soley, presentada per CiU.
Es rebutja per set vots en contra dels Grups municipals PSC-GIR i IC-V i sis vots a favor dels Grups
municipals CiU i ERC.

Sessió ordinària - dia 3 de juny
Acord d’aprovació definitiva de l’alteració de
la qualificació patrimonial de l’antiga casa
del metge.
S’aprova per unanimitat de forma definitiva l’expedient de desafectació de la finca destinada a casa
del metge per convertir-la en bé patrimonial.

Acord d’aprovació de l’expedient de permuta
entre el bé immoble radicat al núm. 18 del
c/Catalunya i el bé patrimonial d’aquest
Ajuntament situat al c/Velázquez, 6.
S’aprova per 12 vots a favor de PSC-GIR, IC-V i CiU,
i un en contra d’ERC, l’expedient de permuta entre
el bé immoble, propietat del Sr. Francesc Xavier
Torrents, radicat al núm. 18 del c/ Catalunya, i el bé
patrimonial de l’Ajuntament situat al c/Velázquez, 6.

Acord de modificació de la concessió
administrativa del servei de recollida de
residus urbans, per inclusió de la recollida de
la fracció orgànica.
S’aprova per 7 vots a favor de PSC-GIR i IC-V i sis abstencions de CiU i ERC, l’ampliació del contracte del
servei de recollida de residus sòlids urbans al municipi de la Roca del Vallès, amb UTE la Roca-2002,
fent-lo extensiu a la recollida de la fracció orgànica.

Ratificació de l’acord de la Junta de Govern
aprovant les bases per a l’atorgament de
subvencions a les entitats esportives,
culturals i de joventut.
S’aprova per 8 vots a favor de PSC-GIR, IC-V i ERC i 5
abstencions de CiU, la normativa reguladora per a l’atorgament de subvencions destinades a associacions
culturals i juvenils, i per a activitats esportives.

Donar compliment a la resolució judicial de
suspensió de l’acord de ple sobre la senyera.
S’aprova per 7 vots a favor de PSC-GIR i IC-V i 5 abstencions de CiU, per imperatiu judicial, i ERC per
imperatiu legal, donar compliment a la resolució
del Jutjat contenciós administratiu núm. 4, acordant la suspensió de l’acord plenari, de data 2 d’octubre de 2003, aprovant la Moció un país una bandera, donant compliment a la resolució judicial.
Es retiren de ple dues mocions sobre barreres
arquitectòniques, presentades per ERC i PSC-GIR.

Nou càrrec de l’alcalde

Liquidació Pressupost 2003

Des de l’1 de maig, l’Alcalde de la Roca del Vallès,
Salvador Illa i Roca, passa a formar part de l’equip
d’assessors de la Presidència de la Diputació de
Barcelona. Illa continuarà al capdavant de l’Alcaldia,
recolzat per l’equip polític i tècnic. “Aquesta nova responsabilitat a la Diputació no entorpirà la meva tasca
com a Alcalde, sinó que servirà per donar igual o
millor servei a tots els ciutadans i ciutadanes”.

Aprovada per Resolució d’Alcaldia de data 20 d’abril del
2004, d’aquesta liquidació es determinen les següents
magnituds:

Salvador Illa i Roca, de 37 anys, és llicenciat en
Filosofia i Lletres per la Universitat de Barcelona i
Master en Direcció d’Empreses per l’IESE, Universitat
de Navarra. És Alcalde des del setembre del 1995. En
l’actualitat, compagina la seva feina com a Alcalde
amb altres responsabilitats polítiques al Consell
Comarcal i a la Federació de Municipis de Catalunya.

CONCEPTE

IMPORT EN EUROS

Drets pendents de cobrament a 31.12.2003
4.486.754,05
Obligacions pendents de pagament a 31.12.2003 1.459.519,58
Resultat Pressupostari ajustat
375.983,56
Romanents de Crèdit
7.438214.45
• Compromesos
2.153.738,08
• No compromesos
5.270.292,99
Romanent de Tresoreria
2.986.709,76
• Per a Despeses amb Finançament Afectat
2.663.677,45
• Per a Despeses Generals
323.032,31

Tot i que l’any passat va ser difícil per les finances municipals, ateses les modificacions legals de supressió de l’IAE,
l’impacte de la Llei d’Urbanisme en els recursos per fer
inversions, i les limitacions en l’endeutament provocades
per la Llei d’Estabilitat Pressupostària, l’Ajuntament de la
Roca del Vallès ha liquidat el pressupost amb un resultat
positiu de 375.983,56 €. El romanent ajustat de tresoreria,
que incorpora els resultat d’exercicis anteriors, és de
323.032,31 €.
Salvador Illa, Alcalde i responsable de l’Àrea d’Hisenda, va
comentar al plenari que “la salut financera del consistori és
bona, però cal mantenir les mateixes polítiques de rigor
pressupostari i contenció de la despesa per alliberar recursos destinat a la inversió”.
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> Des del municipi

> Notícies
> Medi Ambient

S’aprova l’inici de la recollida d’orgànica
El ple de l’Ajuntament, en sessió de data 3 de juny de 2004, va adoptar l’acord d’ampliar el servei de
recollida de residus amb la recollida selectiva de fracció orgànica, és a dir, de restes de menjar.
Aquest nou servei entrarà en vigor a partir del mes d’octubre i comportarà la distribució de contenidors específics de recollida orgànica al costat dels de rebuig, amb una freqüència de recollida de
tres cops per setmana de 16:00 a 19:00 hores, a excepció dels mesos d’estiu que es farà quatre vegades. Aquest nou servei suposa un increment del cost de la recollida de residus de 60.000 € a l’any.
Al nostre municipi cada ciutadà genera 1,44 Kg de deixalles diàries, de les quals la meitat aproximadament són residus orgànics. És important reciclar la fracció orgànica perquè així aconseguim
reduir el volum de residus municipals que van a parar a l'abocador i podem obtenir un compost de
qualitat, que pot ser utilitzat com a adob natural principalment en l'agricultura, però també en la
jardineria pública. Es torna així a incorporar a la terra allò que se li ha tret, tancant el cicle.

Es presenta el Pla d’Acció Local de l’Auditoria Ambiental

Els pobles de la Serralada
del Litoral es coordinen per
controlar l’accés rodat
Els guardes del parc de la Serralada Litoral, el cos
d'Agents Rurals, els Mossos d'Esquadra i les policies
locals dels sis municipis vallesans amb territoris en
aquesta zona protegida uniran esforços per incrementar la pressió sobre els conductors de vehicles de
motor que circulen per aquest paratge, sobretot els
caps de setmana. "És un problema que va en augment", diu el president del consorci del parc, Andreu
Bosch. La col·laboració d'aquests cossos policials i de
vigilància permetrà fer actuacions conjuntes un cop
cada mes en qualsevol punt del parc de la Serralada
Litoral, que inclou una part dels termes municipals de
Martorelles, Santa Maria de Martorelles, Vilanova,
Vallromanes, Montornès i la Roca i vuit municipis més
de la comarca del Maresme.

El passat dissabte 19 de juny, va tenir lloc la presentació de la Proposta de Pla d’Acció Local (PAL)
de l’Auditoria Ambiental. Aquest és un document estratègic per al desenvolupament futur del nostre municipi i és fruit d’un any i mig de treballs de l’empresa Agro ’90, de la Diputació de Barcelona,
de l’Ajuntament de la Roca i, de forma especial, de les aportacions dels ciutadans a les sessions de
participació ciutadana. Aquesta jornada va permetre conèixer i debatre quines són les propostes
d'actuació municipals encaminades a millorar el funcionament i l'estat ambiental del municipi.

Les policies locals dels municipis de la comarca que
han signat el protocol han destacat els efectes positius que tindrà la coordinació de les actuacions. "Fem
un esforç de coordinació per tenir cura d'aquest espai
que no es pot afrontar en solitari", diu l'alcalde de la
Roca, Salvador Illa. "Fins ara, s'anaven fent actuacions
però de manera deslligada", afegeix el cap dels Agents
Rurals al Vallès Oriental, Enric Mayà.

La proposta de PAL inclou més de 70 accions estructurades en 5 línies estratègiques a realitzar
durant els propers 10 anys, amb un pressupost orientatiu de 2,5 milions d’euros en total. Amb la
presentació del PAL finalitza el procés de participació ciutadana de l’auditoria ambiental que ha
recollit més de 200 propostes que complementen o esmenen els treballs de l’auditoria ambiental.
Durant tot el procés hi han assistit més de 300 persones que han tingut l’oportunitat de fer sentir
la seva veu sobre les qüestions ambientals del municipi.

Aquests controls volen combatre l'excés de velocitat
d'aquests vehicles a les pistes obertes, on no es poden
superar els 30 quilòmetres hora. També es vol lluitar
contra la falta de respecte pels camins que estan tancats per facilitar la preservació i contra la circulació
fora de pistes per corriols, senders i torrents. Es tracta de "preservar el medi perquè la biodiversitat animal i vegetal pot quedar afectada", diu Andreu Bosch.

Pàgina web de la Roca: la més visitada
L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha renovat la web
municipal amb més serveis d’informació i tramitació
per als ciutadans, com a projecte estratègic d’utilitzar
les noves tecnologies per potenciar la informació i participació ciutadana, alhora que per millorar la gestió
interna de l’Ajuntament.

resultats d’Alexa s’han de considerar com orientatius,
indiquen l’excel·lent ús de la web municipal de la Roca
del Vallès.

www.laroca.org és la web municipal més visitada de la
comarca i una de les 10 més consultades a Catalunya,
segons el ranking Alexa (www.alexa.com), superant a
molts municipis 10 o 20 vegades més grans.

El portal www.laroca.org ofereix un catàleg ampli de
serveis digitals per als ciutadans del municipi: 13 tràmits en línia, agenda d’activitats, notícies, serveis del
municipi, informació pública del taulell d’anuncis,
documentació dels projectes i un servei de butlletí
electrònic, que s’envia setmanalment i al qual s’hi han
subscrit més de 400 persones.

Alexa és un projecte d’Amazon (amb la col·laboració de
Google i Microsoft, entre d’altres), que fa una llista de
les webs més visitades al món mitjançant l’anàlisi d’una
mostra de dades d’usuaris voluntaris. Tot i que els

La millora dels serveis de les webs municipals és un
dels projectes descrits al "Pla director de la societat del
coneixement de Granollers, les Franqueses, Canovelles
i la Roca del Vallès" presentat al desembre de 2002.
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Julio Sánchez cedeix una obra a
l’Ajuntament

Exposició de treballs
de presos de 4 Camins

L’artista Julio Sánchez
Jiménez ha cedit a
l’Ajuntament de la Roca
l’obra “Alharfun1” (lletra en àrab), feta amb
la tècnica punta seca
en planxa plàstica de
CD i estampat digital,
sobre paper artesanal
del “Molí el Vendrell”.
Aquesta obra forma part
d’un conjunt de gravats
inspirats en l’art i la cultura andalusí.

La Biblioteca municipal va acollir durant la primera
quinzena de maig una exposició dels treballs realitzats pels interns del centre penitenciari de 4 Camins,
emmarcada dins de la línia de col·laboració entre les
dues biblioteques, la de la Roca i la de la presó.
Aquests treballs estan plantejats com a mesura de
reinserció social i de desenvolupament personal dels
interns, i engloben: escultura, pintura, ceràmica, fusteria, cartró pedra i una mostra de composicions
literàries. Tot el material exposat va ser posat a la
venda, la meitat dels diners seran per als presos i la
resta per comprar nou material.

Setmana de la Solidaritat
Del 10 al 16 de maig de 2004 es va celebrar a la Roca la
Setmana de la Solidaritat, amb una sèrie d’actes com
xerrades, tallers, passis de diapositives, contes, etc. Tot
hi que era el primer cop que es feien activitats d’aquests
tipus, van tenir molt bona acollida, sobretot aquells
actes on hi havia alguna entitat de la Roca implicada,
com les escoles.
Algunes activitats van despertar molt interès entre els
joves, com el passi de diapositives de Nicaragua, que es
va fer en el marc dels casals de joves. La dinamitzadora
del casal, que va estar allà durant uns mesos, va explicar
la seva experiència.
Al Taller de danses africanes i al concert de Nicaragua a
Can Tàpies (la Torreta) va participar força gent: en total

Conveni per a la
prevenció d’incendis
Ja s'ha signat el conveni sobre la Prevenció d’incendis
forestals entre els municipis d’Arenys de Munt, Argentona,
Caldes d'Estrac, Calella, Canet de Mar, Dosrius, Malgrat de
Mar, Palafolls, Pineda de Mar, la Roca del Vallès, Sant Iscle
de Vallalta, Sant Andreu de Llavaneres, Sant Cebrià de
Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Susanna, Sant Vicenç de
Montalt, Tordera i Vilanova del Vallès. Es tracta de portar a
terme el Pla de Vigilància Complementària d'incendis
forestals de la Diputació de Barcelona, també hi participen
la Diputació de Barcelona i la federació de A.D.F. del
Maresme. Amb aquest pla es contracten, per la temporada
de més risc, uns vigilants per poder actuar més rapidament
en cas d'incendi, i els ajuntaments es comprometen a
sufragar el consum de combustible del vehicle destinat a la
seva zona; tot això coordinat per les A.D.F. de cada zona.

unes 50/60 persones
que s'ho van passar
d'allò més bé!
Cal destacar el
Concert de Xavier
López i Carlos Ruiz (trobadors nicaragüencs) que amb
les seves cançons que explicaven
les problemàtiques del seu país van fer vibrar a
molts dels assistents.
Una seixantena de nens i pares es van fer un tip de riure
amb l'Espectacle infantil de Pallassos sense fronteres.
L’últim dia es va fer la Caminada Popular on hi van participar el nens del Ceip i l'Ampa Pilar Mestres.

Visita dels escolars
a l’Ajuntament
Els alumnes de tercer de primària del CEIP Pilar
Mestres van visitar al maig el nostre consistori. Els gairebé cinquanta nois i noies van visitar l’edifici de Can
Torrents, on es troba el personal tècnic de l’Àrea de
Serveis personals. També van poder conèixer la plantilla i l’edifici de la policia local. Finalment, van visitar l’edifici de Can Sol, que alberga les dependències municipals. Van realitzar un recorregut per totes les plantes i
àrees, i van tenir l’oportunitat de conèixer el personal
que hi treballa, que els va explicar com funciona l’ajuntament. La visita va cloure amb la trobada a la sala de
plens amb l’Alcalde, que va contestar a les bateries de
preguntes preparades pels alumnes.

Canvi de direcció dels carrers i
nous semàfors
Darrerament a la Roca s’han produït alguns canvis quant a la circulació
dels vehicles. S’han efectuat canvis de sentit en alguns carrers i s’han instal·lat nous semàfors. Alguns carrers del municipi han sofert canvis de
direcció, fet que ha provocat que hi hagi carrers d’una sola direcció.
L’objectiu ha estat el de millorar la seguretat i fluïdesa del trànsit, i alhora s’ha intentat aconseguir una millor ordenació del mateix, proporcionant així més espai d'aparcament. També han aparegut nous semàfors
amb l’objectiu de vetllar per la seguretat dels vianants i el trànsit en
general, limitant així la velocitat dels vehicles.
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> Entrevista

> Adolfo Pérez Esquivel
De vegades les persones excepcionals tenen
un aspecte senzill i un tracte afable. Aquest és
el cas d’Adolfo Pérez Esquivel. El trobem en
una concorreguda roda de premsa, a una
població de la comarca on està a punt de
donar una conferència. Es presenta davant de
tothom, amb informalitat, i es disposa a contestar a les preguntes. L’any 1980, Pérez
Esquivel va rebre el premi Nobel per la Pau
com a resultat de les seves lluites a favor dels
Drets Humans a l’Amèrica Llatina dels anys
70, un continent aleshores martiritzat per
sagnants dictadures. Ell mateix va patir en
carn pròpia la presó i les tortures. Fins i tot el
van pujar dalt d’un dels avions que utilitzaven
per fer desaparèixer els presoners polítics, i
encara avui no sap perquè no van donar-li
l’empenta. Però d’aquestes coses no li agrada
parlar. I pel que fa el premi Nobel, minimitza:
“No idealitzem els premis Nobel. També el
van donar al Kissinger… A més, penseu que els
premis no et resolen l’essencial, que és la
coherència entre el que fas i el que dius. Els
premis passen i el que queda són les coses
simples de la vida: compartir el dia a dia, estar
junts, reconèixer-nos, comprendre’ns; aquí no
hi ha cap títol que valgui, ni cap d’aquestes
coses: som persones com qualsevol”.
> Un premi Nobel, però, no el donen a qualsevol; alguna cosa significa…
Per mi un premi Nobel és vàlid només si és un
instrument que es posa al servei dels pobres.
Si no, no té sentit. Quan me’l van donar, el
vaig acceptar en nom dels milers de persones
que a tot Amèrica Llatina estaven treballant
per al mateix que jo: per construir una pau
justa a través de la solidaritat i de l’esforç
conjunt.
Arquitecte, escultor, pare de tres fills, Adolfo
Pérez Esquivel és, sobretot, un cristià que ha
volgut treballar tota la vida al costat dels
pobres. Ha practicat durant 25 anys l’ensenyament a tots els graus, des de l’escola primària
fins a la universitat; en l’àmbit artístic, ha realitzat exposicions, murals, monuments, entre
els quals recordem, a tall d’exemple, el que es
troba a la seu de l’ACNUR, a Suïssa. Però la
gran obra de la seva vida ha estat el treball
conjunt en organitzacions cristianes de base i

© ramon renedo yangüas

Un Nobel a la coherència entre paraules i fets

moviments noviolents, que va portar a la creació, l’any 1974, de Serpaj (Servei Pau i
Justícia), una organització present a 10 països
de l’Amèrica Llatina que gaudeix des del 1984
d’estatut consultiu a les Nacions Unides en
temes de Pau i Drets Humans, i de la qual
Pérez Esquivel n’és el coordinador general.
> Ens pot explicar breument què és Serpaj?
És una organització arrelada en comunitats de
base que està present a molts països
d’Amèrica Llatina. Ha nascut de la promoció i
difusió d’un missatge de noviolència evangèlica, i de la necessitat de defensar els Drets
Humans i la justícia social en un context de
dictadures, primer, i de globalització, després.
Com sabeu, a part de la violència explícita, hi
ha també formes de violència estructural, per
exemple en el pla econòmic, que arriben a
causar tantes víctimes, o més, que les guerres. Serpaj intenta lluitar a favor d’un ordre
social econòmicament més just, dins d’un
model social integrador i participatiu, basat
en la protecció integral dels Drets humans i
en la cultura de la pau.
> Quina mena de projectes esteu impulsant?
Treballem amb molts projectes en paral·lel.
Alguns intenten abordar problemes concrets,
que necessiten una resposta immediata. És el
cas del treball d’intervenció i prevenció que
fem respecte als nois i noies que viuen al
carrer, en una situació d’alta vulnerabilitat

10 / BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

social. Després hi ha projectes de més llarg
recorregut, com és el de la “Memòria històrica” en països, com Argentina, Xile, Paraguay,
etc., que han viscut etapes no tan llunyanes
de dictadura i de violació extrema de tots els
Drets humans. Treballem perquè la memòria
d’aquestes injustícies no es perdi, perquè arribi a la llum pública i això serveixi perquè
aquelles atrocitats no es repeteixin, i els seus
autors no quedin impunits. Finalment hi ha el
treball de fons d’educació a la pau, a la
noviolència i als Drets humans, al qual dediquem una atenció permanent: disposem d’un
centre de documentació especialitzat, amb
una pàgina web en constant creixement que
ens permet posar el nostre fons documental a
la disposició de qui vulgui consultar-lo.
> Com es financien aquests projectes?
De diferents maneres. Una part important ens
ve de convenis amb les administracions públiques. De fet, acabo de signar un acord de
col·laboració amb diferents ajuntaments de la
comarca del Vallès Oriental, entre els quals
també hi ha la Roca, que, junts amb el Consell
Comarcal i la Diputació de Barcelona, financien un projecte d’educació per a la integració
social de joves en situació de carrer.
> Expliqui’ns breument els objectius.
La presència creixent de nois i noies que
viuen al carrer és un senyal preocupant de la
precarietat econòmica i degradació social que

> Entrevista / Adolfo Pérez Esquivel
Arquitecte, escultor, Adolfo Pérez Esquivel és, sobretot, un cristià
que ha volgut treballar tota la vida al costat dels pobres. L’any 80
va rebre el premi Nobel per la Pau com a reconeixement de les seves
lluites a favor dels Drets humans. Convidat pel fòrum de les
cultures a un diàleg sobre la pau, també ha vingut per signar un
conveni de col·laboració entre Serpaj, l’associació que coordina, i
diversos ajuntaments de la comarca, entre els quals el de la Roca.

> Quina és l’especificitat del vostre projecte?
Nosaltres intentem capgirar la manera d’enfocar el problema. Aquestes bandes de joves
que viuen al carrer es veuen com un perill
social: desocupats, sense educació, són candidats perfectes per formar part de la indústria
del delicte, de les drogues, etc.; el punt de
vista “oficial” considera que “són” el problema, i la seva intervenció es fa amb un criteri
de control judicial i policial. Nosaltres creiem,
en canvi, que aquests adolescents són en primer lloc víctimes d’un problema precedent,
que és la situació de desequilibri econòmic i
de falta de Drets elementals de la persona,
cada cop més freqüents en aquest món globalitzat. I que es tracta, doncs, d’intentar canviar aquestes situacions de fons. La solució no
és “controlar-los”, o empresonar-los, sinó
crear una estructura econòmica i un teixit
social on puguin trobar el seu lloc i exercir els
seus drets. No cal dir que això no té res de
fàcil. Però és necessari, perquè d’això depèn
la qualitat de les nostres vides i de la
democràcia.
> Quina relació hi ha amb la democràcia?
La democràcia és indivisible de la vigència
dels Drets humans. S’interrelacionen profundament. Quan es violen els Drets humans, la
democràcia es debilita i arriba a deixar de serho. I també són Drets humans el dret al tre-

ball, a l’educació, a una existència digna… Per
això hem de debatre sobre la democràcia que
vivim. Què significa democràcia? Quin és el
sentit de la llibertat? Què busquem? No hi ha
democràcies perfectes; només hi ha democràcies perfectibles. La força de la democràcia rau
en el poble, que sovint no és conscient del
poder que té simplement perquè el delega.
Però quan el poble s’uneix i pren consciència,
aleshores fa sentir la seva força i pot canviar
les coses. Per això hem de ser rebels davant de
les injustícies. Necessitem de la consciència
crítica i els valors espirituals, socials i culturals
per canviar les injustícies. Si no som rebels, les
injustícies continuaran existint i acabarem
sota de l’autoritarisme.
> Com se surt de la cultura de la violència?
No és fàcil, si penseu que a Estats Units,
segons unes estadístiques recents, qualsevol
nen o nena arriba a assistir a través de la televisió, entre els quatre i els 17 anys, a unes
40.000 escenes de violència, fins i tot als
dibuixos animats; i els pares van i posen els
nens davant de la televisió… Imaginem quina
és la càrrega de violència que reben i, inevitablement, al final imiten. Després hi ha el tema
de la por. Molta gent, especialment als Estats
Units, per por a la inseguretat demana més
“seguretat”. Això vol dir posar més policies,
exèrcits, armes… El pressupost militar dels
EUA va pujar a més de 400.000 milions de
dòlars. Per por a la inseguretat perden la llibertat. I no podem viure sense llibertat.
Tampoc podem dir que aquestes armes ajuden
a fer el món més segur. Al revés: la política
militar dels EUA i dels seus aliats porta el món
cap a una situació d’inseguretat enorme. La
por no pot portar mai a la pau. La pau s’ha de
construir no com a l’absència de conflicte sinó
com a dinàmica de vida de les relacions humanes. Les relacions són vives si hi ha intercanvi
i no hi ha dominació d’una part damunt l’altra.
Tots venim al món per ser feliços i no podem
ser-ho en solitari; només si podem compartir
podem ser feliços. I són molts els que no comparteixen. Com pot ser que hi hagin nens que
moren de gana? Algú deia: “doneu-me el que
val un avió de combat i veureu el que podem
fer per als nens”. En darrer terme, el treball
educatiu és l’única eina, a llarg termini, que
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viuen els nostres països. Estem parlant d’una
franja d’edat extremadament vulnerable, que
viu una situació de pèrdua dels seus drets
actuals i potencials de formació, salut, treball,
abocada a la delinqüència i sense perspectives
d’inclusió en el sistema econòmic. Les polítiques públiques destinades al sector són insuficients. Serpaj proposa un treball que és,
alhora, de contenció de les situacions de risc,
a través d’un reforçament de les xarxes informals i socials; de monitoratge, per entendre
en profunditat i fer un seguiment de la complexitat del problema; i finalment de concienciació, per ajudar a fer socialment visibles les
violacions de Drets humans que es viuen en
situacions com aquestes, i cercar respostes
participatives, amb la implicació d’organitzacions de base i del teixit social, a més de l’administració pública.

ens pot permetre passar de l’actual cultura de
la guerra a una cultura de pau. D’això en
depèn el món que volem deixar als nostres
néts.
> Vostè és aquí també per participar a un
Debat del Fòrum Barcelona 2004. Què pensa
d’aquesta iniciativa?
El món ha canviat molt en aquests darrers
quatre anys, i també el Fòrum s’ha anat transformant. Ens apropem al Fòrum per compartir
les angoixes i les esperances i crear un món
més just i humà. En un cert sentit, el Fòrum
de les Cultures serà allò que els pobles vulguin que sigui, més enllà d’aquesta estructura
que s’ha generat a Barcelona. El diàleg, la
comunicació i la participació seran allò que
els pobles determinin, i també caldrà decidir
la seva continuïtat. Veig el Fòrum com un
espai a costruir.
> Malgrat tot, no ha perdut l’esperança?
Estem sempre en camí, en el camí de la vida i
moltes vegades no ens n’adonem. Hem de
tenir la capacitat de retrobar-nos i per fer això
necessitem una mirada endins, a l’esperit, que
únicament serà vàlida si ens sabem descobrir
a la mirada dels altres. L’única possibilitat que
tenim és oferir a la humanitat el nostre cor. No
hem de sentir-nos mai derrotats. Ens poden
vèncer però mai derrotar. Aquesta és l’esperança. “De derrota en derrota anem construint
la victòria. Fins a la victòria sempre”. //
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> Tres en u

>>> Temps de celebracions
La finalització de la temporada esportiva, amb els bons resultats
aconseguits per l’equip de futbol femení, i l’arribada de l’estiu amb la
seva collita de festes majors, ens donen bones raons per celebrar.

Les obres de construcció del camp de golf de
Vilalba, a Santa Agnès, han posat al descobert
importants restes arqueològiques de l'edat del
bronze, entre els anys 2000 i 1500 abans de Crist. El
moviment de terres que es fa prop de la carretera de
Cardedeu a la Roca per fer un dels estanys del futur
camp, ha posat al descobert, segons fonts municipals, un total de 17 estructures, entre sitges i enterraments, que pertanyen als períodes romà i íberoromà.
L'existència de restes arqueològiques era una possibilitat que es tenia en compte des de l'inici de les
obres, perquè a la zona s'havien trobat fragments de
ceràmica romana que fan pensar en la possible
existència d’una vil·la romana, tot i que els arqueòlegs són molt cautelosos respecte a la qüestió. Les
excavacions continuaran, ja que en la construcció
d'un altre estany del camp que s'està fent prop de la
casa de Vilalba també s'han trobat restes.
No està previst que les troballes alterin el calendari
de construcció del camp de golf perquè ja eren previstes. "No han d'endarrerir l'obra. El que cal és fer
les coses bé per preservar el patrimoni cultural", diu
l’alcalde Salvador Illa.
Aquesta primera intervenció arqueològica a la zona
del golf, que ha durat un mes i mig aproximadament, ha anat a càrrec de l'empresa Àtics, sota la
coordinació de la Direcció General de Patrimoni
Arqueològic i Cultural de la Generalitat de
Catalunya. L’ha finançada l'empresa promotora,
Residencial Vilalba Golf SL.

Les jugadores de la Penya Blanc-Blava
celebren l'ascens a Primera Catalana

El Centre Cultural, a punt d'estrenar
El passat mes de maig, durant la Festa de la Creu, es
va celebrar una jornada de portes obertes del
Centre Cultural de la Torreta, que s’inaugurarà definitivament per la Festa Major d’enguany. Aquest
nou equipament municipal d'àmbit sociocultural al
servei del barri de la Torreta consta d'un projecte
únic, global i propi, amb una programació dissenyada des dels diferents òrgans de gestió de l'equipament per tal d'evitar que esdevingui una simple
suma de programacions de diferents entitats. Hi
trobarem espais per promoure i organitzar tota
classe d'activitats de caire general i d'interès
col·lectiu, en especial d'aquelles que, per tradició i
acceptació popular, són patrimoni de tots.
El Centre Cultural disposa d'una Sala auditori, apta
per a música, cinema, teatre i exposicions de gran
format, i d'un Espai polivalent per a activitats de
format més petit. També està previst un espai destinat als joves amb l’objectiu de dinamitzar la seva
participació: activitats lúdiques (ping-pong, ludoteca-jove...), de formació (Espai noves tecnologies:
accés a internet gratuït, microsoft office...), i espais
de trobada, per treballar en grup, fer reunions, etc.
També podran accedir a un assessorament sobre
associacionisme i recerca de feina, amb el suport de
tècnics especialistes de l’Ajuntament: Insertora
laboral, tècnica de Joventut, educadora social... Un
plafó informatiu posarà al corrent de temes d'interès per als joves: informació sobre activitats de
lleure, ensenyament (cicles formatius, universitat...), treball (recerca de feina, elaboració currículum vitae...), intercanvi o compra-venda d’elements
de caràcter juvenil, demanda de carnets joves i d’alberguista. Tot un món de possibilitats!

L'equip senior femení de la Penya Blanc-Blava de la
Roca ha celebrat el seu ascens a Primera Divisió catalana al costat de la seva afició. Fa tres jornades que
les vallesanes, líders del grup 2 de Segona Catalana
amb tan sols una derrota, han aconseguit l'objectiu.
Amb l'ascens de categoria, la PBB La Roca es consolida com a clar referent comarcal del futbol femení, al
convertir-se en l'únic club del Vallès que militarà el
pròxim any en Primera Catalana. "Ha estat una temporada perfecta, però no ha estat fàcil. Malgrat haver
perdut només un partit, cada trobada ha estat complicada i els resultats han estat molt ajustats", apunta Fernando González, entrenador de l'equip al costat
de Joan Saurina. La clau de l'ascens, segons l'entrenador, ha estat la regularitat mantinguda durant tota la

campanya i el gran nivell de joc mostrat per les seves
jugadores: "Tota la plantilla té molt bon nivell i això
és molt important per a un equip. No tinc cap dubte
que la pròxima temporada podem fer molt bon paper
a Primera".
La Penya Blanc-Blava és un punt de trobada per a les
jugadores amb major qualitat de la comarca, i sens
dubte l'ascens suposarà un reclam immillorable per a
consolidar la plantilla. No obstant, l'entrenador apunta que serà necessària una major aportació econòmica de l'Ajuntament per afrontar la temporada amb
plenes garanties. Malgrat l'èxit del seu equip,
González considera que aquest esport es troba en un
moment de crisi a la nostra comarca.
L’equip ha estat rebut a l’Ajuntament en un acte
públic de celebració del resultat aconseguit.
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Troballes arqueològiques a Vilalba

> La lupa

> El Pla d’actuació municipal / 04-07
El Pla d’actuació municipal és una eina de planificació ambiciosa, però alhora
realista i viable, que permet guiar l’acció de govern amb més transparència i
participació. L’equip de govern i els tècnics municipals hi han estat treballant al
llarg dels darrers sis mesos.
Per primera vegada a la història del nostre municipi
s’està realitzant un Pla d’Actuació Municipal (PAM) per
al període 2004-07. Aquest eina de planificació és utilitzada per alguns ajuntaments grans i detalla el pla de
mandat amb les línies estratègiques, amb una planificació acurada de l’acció de govern, tot especificant, per a
cada àmbit de treball, la missió de l’administració, els
objectius, els recursos previstos, les prioritats i el calendari de les accions a portar a terme.
Durant els darrers 6 mesos els regidors de l’equip de
govern i els tècnics de l’Ajuntament han fet un important esforç en la preparació d’aquest document sobre la
base d’una reflexió estratègica del municipi, de les obligacions municipals i dels compromisos dels programes
electorals de les formacions polítiques de l’equip de
govern, PSC - GiR i de ICV. La proposta del PAM està
oberta a la participació de totes les formacions políti-

ques, la xarxa associativa i la ciutadania, que poden ferhi aportacions per acabar de precisar les accions concretes a portar a terme. El PAM es revisarà i actualitzarà
anualment durant el procés d’aprovació del pressupost
municipal.
D’aquesta forma la Roca del Vallès és un dels pocs
municipis a Catalunya de dimensions semblants que
disposarà d’aquesta eina de planificació estratègica,
que fa de l’Ajuntament un govern més proper a les persones, més participatiu i més transparent.
La proposta de pla de mandat, detallada en el PAM, és
molt ambiciosa però alhora realista i viable, en relació
amb el recursos econòmics, materials i de personal de
què disposa l’Ajuntament. El PAM detalla més de 40
objectius i proposa més de 300 accions, distribuïdes en
cinc eixos estratègics. Us detallem els principals objectius de cada àmbit:

1. El serveis a les persones

3. Seguretat ciutadana i mobilitat

• Consolidar els equipaments culturals i construir
nous equipaments socials, culturals i esportius
• Aconseguir una oferta cultural, esportiva i d’oci
pròpia i diferenciadora
• Potenciar la xarxa associativa
• Millorar els serveis a les persones més necessitades
• Aconseguir una sanitat de la màxima qualitat
• Treballar per a la millora de la qualitat de l’ensenyament
• Incrementar la solidaritat i cooperació amb el
3er món
• Potenciar la participació ciutadana i el civisme
• Posar les noves tecnologies a l’abast de tothom
• Promocionar el municipi

• Continuar fent de la Roca un poble segur i tranquil
• Millorar els serveis envers la seguretat ciutadana
• Reduir el risc d’incendi forestal potenciant la
prevenció, la vigilància i incrementant els medis
disponibles per actuar en cas d’incendi
• Ampliar els espais per als vianants i millorar la
mobilitat dels vehicles
• Potenciar el transport públic

2. Territori, habitatge i medi ambient
• Finalitzar la urbanització de carrers en l’àmbit
del sòl urbà.
• Continuar la urbanització i edificació de places i
espais públics.
• Promoure la construcció d’habitatge social,
públic i privat
• Preservar els valors paisatgístics i el patrimoni
cultural del municipi
• Definir el model de creixement del municipi en
els sòls urbanitzables pendents de desenvolupar
i el model de desenvolupament en el futur
POUM del municipi
• Finalitzar l’Auditoria Ambiental i definir les polítiques ambientals a aplicar al municipi

4. Administració moderna i eficaç
• Fer de l’Ajuntament un govern proper a les persones, participatiu i transparent
• Modernitzar l’administració i millorar l’atenció al
ciutadà amb la realització d’un programa de control de qualitat i l’ús intensiu de les noves tecnologies
• Gestionar amb rigor i transparència els diners
públic i utilitzar de forma racional els mitjans
personals i econòmics disponibles
• Millorar la informació i comunicació entre
l’Administració i els administrats, posant a l’abast dels ciutadans tots els acords i informes
rellevants de l’Ajuntament
• Incrementar la recaptació i perseguir el frau fiscal
• Incrementar la capacitat inversora de
l’Ajuntament
• Consolidar el sistema selectiu del personal basat
en els mèrits

5. Serveis urbans
• Millorar els serveis de manteniment mitjançant un
eficaç compliment dels contractes de prestació
dels serveis actualment gestionats per empreses
externes a l’Ajuntament: enllumenat públic, neteja
viària, recollida d’escombriaires, jardineria municipal, abastament d'aigua, transports municipals i
neteja i higiene dels béns immobles municipals
• Completar l’externalització dels serveis urbans
de manera es millori l’eficàcia i eficiència en el
servei i s'aprofiti la despesa en els següents serveis: manteniment d’edificis, clavegueram, vies
públiques i de camins rurals

>> Podeu trobar informació més detallada de la proposta del PAM a la web www.laroca.org. //
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> Altaveu

> Veus al centre de l’energia
L’associació decana de la Roca ha arribat als cent anys
plena d’il·lusions i de projectes, amb ganes de crèixer i
de difondre la bellesa de la música i l’amor per al cant.
Aquest any se celebra el centenari de la Coral
Centre i Energia, l’entitat més antiga de la Roca
del Vallès. La seva història és la de la Roca, ja
que han crescut juntes. L’any 1904 es va fundar
la Coral Centre, el 1916 la Coral Energia; el 1947
les dues corals s’unien i així s’han mantingut
fins als nostres dies. Un dels impulsors d’aquesta unió va ser en Jaume Torrellas i Baró,
que va ser el soci número 1; tenia 92 anys quan
ens va deixar, ara fa poc.
Avui l’entitat compta amb uns 200 socis que
aporten una petita contribució econòmica per
ajudar a pagar les despeses que pugui generar
aquesta activitat. En Paolo Pessina, l’actual
president, ens explica els detalls d’aquesta fita
històrica. Els actes del Centenari, previstos per
al setembre, coincidiran amb la Festa Major,
que començarà amb una cantada de la Coral.
Dies enrere, a l’església Parroquial, han dut a
terme l’enregistrament del primer disc, que
comptarà amb 15 cançons. L’Ajuntament n’és el
patrocinador. “Ja tenim a punt el pregó i a la
Fira d’entitats s’exposarà tot allò que pugui
mostrar el recorregut de la Coral. Com sempre
es farà el tradicional cremat de rom, la venda
de loteria i aprofitarem per posar a la venda el
CD”. Hi ha prevista també una exposició itinerant a les diferents entitats de la Roca: a la
Biblioteca, a l’Ajuntament, a la Torreta, a Sta.
Agnès, a les escoles... Volen arribar a més gent,
donar a conèixer la seva activitat.
La data del Centenari coincidirà amb la Festa
Major d’Hivern, ja que la coral es va crear el
20 Novembre de 1904. En Paolo ens comenta:

“Presentarem un llibre del Centenari, on hi
haurà un recull de fotografies, d’actes i anèctdotes d’aquests 100 anys”. Hi ha previst un
concert a l’Esglèsia de Sant Sadurní, el patró
de la Roca. “Serà la Missa Solemne de Gounod,
que és un compositor del segle XIX; es cantaran també els Goigs de Sant Sadurní, que són
propis de la Roca, i el concert de Nadal, com
tots els anys. Aquest any hem convidat la
Coral de Puig-Reig, que té molt prestigi.
Volem fer el concert al Castell de la Roca, un
lloc emblemàtic on temps enrera ja s’hi va cantar, però encara no està confirmat. Seria un
acte molt important.”
A la propera Pasqua es cantaran les tradicionals Caramelles, que es faran en indrets accessibles per a tothom. Aquest any ja han fet un
assaig que ha comptat amb força participació.
Cap a finals de l’any vinent s’està plantejant
una trobada amb la coral Sta. Margarita de
Fidenza, amb qui faran un intercanvi per anarhi a cantar. “Això podria ser la culminació de la
celebració del centenari, un privilegi i un regal,
un viatge de plaer”, ens explica il·lusionat el
president de l’entitat.
Actualment, la coral està formada per una vintena de cantaires, sota la direcció del mestre
Sr. Enric Azuaga. Des que hi és ell, ara fa uns
deu anys, la Coral ha canviat força. “Al ser
poquets es pot filar molt prim, i ens diferenciem de les altres corals. Cantem en català, i
també en d’altres idiomes: japonès, hongarès,
anglès, cançons africanes, espirituals…” El llistó és més alt. Ara és com una escola de músi-
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ca: no només assagen, sinó que fan exercicis
de respiració i treballen la veu.
“Volem aprofitar el Centenari per difondre la
Coral. Sempre s’ha tingut la idea que una Coral
és una cosa de gent gran i no es així, aquí hi ha
també gent jove. També ens agradaria tornar a
activar la Coral infantil.” Aquesta és més difícil d’organitzar, ja que es necessita monitoratge: “no només es tracta de cantar: a la mainada se’ls ha de motivar”. També els horaris són
difícils de compaginar amb la vida familiar. “La
Coral assaja dos cops a la setmana de 10 a 12
hores del vespre, això amb els nens és impensable. També hi ha la qüestió econòmica: per
anar bé, necessitaríem un sponsor “.
Al local hi ha molta documentació de gran
valor històric. Documents que, des del 1904,
reflecteixen no només el que passava a la
Coral, sinó els esdeveniments del poble.
Sobretot dels temps de la guerra civil.
L’estendard més vell, el primer, ha estat al
Museu Nacional de Catalunya, a Barcelona.
La Coral Centre i Energia és una referència de
la vida del poble per a molta gent, sobretot
pels de més de 40 anys, ja que la gran majoria
han estat a la Coral en un moment o altre de la
seva vida. La coral ha estat un lloc de trobada,
una activitat que sempre ha unit la gent. “Hi
ha uns vincles d’amistat molt sòlids, perquè
l’activitat que fem junts ens uneix d’una manera molt especial.”
Així, doncs, per la Coral tot són projectes i
il·lusions… i només tenen 100 anys! //

> Xarxa ciutadana

> Termòmetre

> Febre d’autobús
a +42%
Aquest és l’increment
d’usuaris els primers 4 mesos
del 2004 respecte als
mateixos de l’any anterior.

Ens disculpareu si tornem a
parlar del mateix tema, però
és que l’ús dels mitjans de
transport públics, a la línia
La Roca-Sta. Agnès, ha tornat a batre rècords!
• El dia 15 d’abril s’ha
aconseguit el màxim de
viatgers en un dia: 667.
• El mateix mes d’abril
del 2004, comparat
amb l’abril de l’any
anterior, ha registrat
un increment del 65%,
és a dir, bastant més
que el doble!
Són dades positives,
que ens engresquen
a seguir apostant
per al servei de
transport públic i
per una mobilitat
més sostenible.

Bon estiu!

> Agenda
La Roca Centre

La Torreta

Activitats a la biblioteca

Espai jove el Roc (antiga Caixa de
Pensions)
Inauguració 18 de juny a partir de les
18 h.

Festa Major de la Torreta els dies
16, 17 i 18 de juliol

Horari d’estiu (la biblioteca no tanca)
Mesos juliol i agost
Matins:
dj de 10 a 14 h.
Tardes:
dll a dv de 15’30 a 20 h.
Dissabtes tancat

Programació Juliol: Espai jove el
Roc i la Torreta
Piscina
Tots els divendres del mes de Juliol
(excepte l'últim) amb descomptes
per als joves inscrits als Espais Joves
El Roc i el K1.
Taller de revelat de fotografies
Dies: De l’1 al 14 de Juliol
Lloc: Espai Jove el K1
Hora: 18.30-20.00h
Festa major de la Torreta
Rocòdrom i Tirolina
Dia: 17 de Juliol
Hora: A partir de les 11.00
Organitza :Casal de Joves i AEG
Exposició Taller de Fotografia Jove
Lloc: Festa Major de La Torreta a
l’Espai Jove el K1
Taller d’arrecades “imperdibles”
Dia: 21 de Juliol
Hora: 18.30-20.00h
Lloc: Espai Jove el Roc i el K1
Taller de tècniques d’estampació
de samarretes
Dia: 26 de Juliol
Hora: 18.30-20.00h
Lloc: Espai Jove el Roc i el K1
Sortida a la platja
Dia: Divendres 30 de Juliol
Hora: 18.30-20.00h
Lloc: Mataró
Informació i organització: Espai Jove
el Roc i el K1
Casal d’Estiu la Roca del Vallès
Del 28 de juny al 30 de juliol de les 9
a les 13 h. I de les 15 a 17 h.
Amb servei de menjador.

Divendres
> Inauguració del Centre Cultural de
La Torreta
> Pregó
> Correfoc amb els 666 Colla de
Diables de La Roca
> 12 hores de futbol Sala a les Pistes
del Ceip La Torreta
> Nit de concert amb La Simfònica de
Gavà (inclòs en el cicle de Trobadors
i Joglars)
Lloc: a l’exterior de Can Tàpies a les
1,00 h. de la nit
Dissabte
> Activitats al bosc de Can Tàpies,
exhibició de Aus rapinyaires, tir amb
arc, cavalls, tirolines
> El Repte del Cargol, cursa entre
“dos bàndols de cargols”, amb cargolada inclosa
> Ball de Festa Major amb Orquesta
Diumenge
> Dinar amb Paella Popular
> Gimkana
> Concert amb la Banda Municipal
de Barcelona a les 20,00 h. al Centre
Cultural de la Torreta
> Focs Artificials

Santa Agnès
Juliol
Exposició de treballs del taller de
Manualitat
Dies: 2, 3 i 4 de juliol
Lloc: Centre Cívic de Santa Agnès
Agost
Festa Major de Sta. Agnès
Dies: 20, 21 i 22 d’agost
Concert de Filharmonia
Actuació BCN Quintet de Metall
Dia: dissabte 21 d’agost
Hora: 20,30 h.
Lloc: Plaça de l’Esglèsia de Sta. Agnès
de Malanyanes

Exposició
“Ara fa temps”
Exposició que tracta el tema de la
novel·la històrica infantil i juvenil i va
acompanyada
d’una
mostra
bibliogràfica, més una selecció de llibres feta per la revista infantil
Faristol. Exposició del Consell Català
de Llibres per a Infants i Joves.
Dates: del 5 al 25 de juliol.
Concert
“Tangos: vientos del sur”
El tango és seriós, profund, tango és
passió; aquests són els tres elements
que es fonen en l’esperit d’aquest
trio que ens ofereix un espectacle
captivador i embolcallant amb una
tria de poemes d’escriptors com
Borges, Cortázar, Benedetti que es
fonen entre tangos, valsos i milongas
de Carlos Gardel fins a Astor
Piazzolla.
A càrrec de Sandra Rehder, veu,
Manuel Estoa, guitarra i Sergio
Menem, violoncel.
Data: 9 de juliol a les 22 h.
L’hora del conte
“Contes d'estiu”
Contes de creació pròpia de la narradora amb un pessic d’humor i gran
dosi de participació, contes com La
Senyora Mà Dreta, el País del Poble
Sec... us esperen a la sala infantil de
la biblioteca.
Data: 14 de juliol a les 18 h.
Espectacle
“Les tres bessones miren el món”
Sessió de contes per despertar sensibilitats amb arguments que ens aproximen als principals eixos del Fòrum
Universal de les Cultures: cultura,
pau i reciclatge. La narradora anirà
acompanyada d’una gran caixa d’on
sortiran els diversos elements que
il·lustren els contes.
Data: 22 de juliol a les 19 h.

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

> L’empenta

Per civisme,
simplement

“Presos sense fronteres”

Recollir les caques del nostre gos amb una bossa de
plàstic que hem portat des de casa i llençar-les a la
paperera és un acte d’estimació per a l’animal i de
respecte per als demés. Un gest simple i lloable que
molts propietaris d’animals, segurament la gran
majoria, realitzen cada dia amb tota normalitat. Per
civisme, simplement. Gràcies a aquestes persones,
el poble és més net i la convivència més fàcil.

Quan es perd la llibertat, tornar a guanyarse-la pot ser molt difícil. Per això sempre va
bé tenir algú que et doni un cop de mà. La
situació dels presos que assoleixen el tercer
grau penitenciari, que és l’etapa prèvia al
retorn a la vida en societat, és sovint de desconcert, si no d’angoixa: després del temps
que han viscut allunyats del món, tornar a
establir relacions amb la realitat se’ls pot fer
una muntanya. I si no tenen algú amb qui
recolzar-se, és fàcil també tornar a caure en
els mateixos errors que els van dur a la presó.
Per això ha nascut l’ONG “Presos sense fronteres”, una entitat sense ànim de lucre que té
com a objectiu afavorir la rehabilitació dels
presos. Joan d’Arquer, rector de la Roca i
impulsor de la iniciativa, ens explica
com es pot col·laborar: “No hi ha una
manera específica d’ajudar; d’una
banda, cada persona aporta el que vol: el
propi temps, un coneixement específic,
una capacitat professional o una quantitat econòmica, segons les disponibilitats; d’altra banda, també cada projecte
d’ajuda és específic: hi ha qui necessita un
dentista o un psicòleg, qui té el desig d’aprendre a tocar la guitarra, qui cerca algú que
l’acompanyi a fer uns tràmits... Nosaltres
intentem recollir unes disponibilitats i fer-les
encontrar amb unes necessitats...”.

© àfrica fanlo

© carme farrerons

amunt

>

> Ascensor

?

Fins
ara, es pot
dir que els resultats són força encoratjadors: en poques hores, a
través d’una cadena de missatges de
correu, es va poder localitzar una guitarra
de segona mà; un dentista va oferir els seus
serveis, i el mateix va fer una psicòloga...
Presos sense fronteres és una ONG “virtual”,
ja que vol treballar en xarxa amb el suport
d’una estructura mínima. A partir de finals de
mes, la web <www.presossinfronteras.org>
serà l’espai a través del qual
les persones interessades podran oferir la
seva disponibilitat o
bé fer aportacions,
amb molta agilitat i
flexibilitat, i així ajudar
a establir ponts entre
persones de l’una i l’altra
banda. Qui no vol esperar,
pot trucar des d’ara mateix
al 676445128. Qualsevol aportació pot ser útil i important. En el benentès
que l’amistat solidària ajuda, sí, a fer crèixer la
llibertat dels altres, però també la nostra.

> Directori
>

avall

No pot ser que “ens oblidem” que el nostre gos és
nostre quan fa les seves necessitats en lloc públic.
No pot ser que demanem tenir uns carrers nets i no
ens fem càrrec de netejar-los quan els embruta l’animal de què som responsables. No pot ser que perdem el respecte per a les altres persones que caminen pel mateix carrer. Hi ha coses que, simplement,
no poden ser. Com deixar al terra les caques del gos.

Ajuntament de la Roca
Oficina de la Torreta
Oficina de Santa Agnès
Policia Local
Serveis Socials
Centre d’Atenció Primària la Roca
Dispensari Municipal la Torreta
Biblioteca Pública
Casal d’avis de Roca-Centre
Casal d’avis de la Torreta
Centre Cívic Can Tàpies
Centre Cívic de Santa Agnès
Casal del Jove de la Roca

93 842 20 16
93 860 41 50
93 842 47 20
93 842 20 75
93 842 20 16
93 842 44 32
93 879 42 90
93 842 44 61
93 842 24 40
93 879 34 41
93 860 41 50
93 842 25 74
93 842 02 79

Edita: Ajuntament de la Roca del Vallès
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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
Piscines Municipals
93 842 44 69
Arxiu de la Memòria Popular
93 842 24 55
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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Dipòsit legal: B-42105-2003

