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>  A fons

Miquel Estapé i Valls és el nou Alcalde 
de la Roca del Vallès en substitució de 
Salvador Illa des del dissabte 1 d’octubre, 
quan va prendre possessió del càrrec 
durant el ple extraordinari on també 
van incorporar-se com a nous regidors 
de la corporació Cati Palma i Carles 
Fernández, tots tres del PSC-GIR. Estapé 
va comptar amb els vots favorables a 
la seva investidura dels sis regidors del 
PSC-GIR i un d’ICV, soci de govern, men-
tre que els cinc regidors de CiU van votar 
el seu portaveu, Rafael Ros, i Francesc 
Jiménez, d’ERC, es va votar a sí mateix.
Segons el nou cartipàs, que va ser rati-
ficat pel ple ordinari del 6 d’octubre, 
Cati Palma és responsable de les regi-
dories de Cultura i Comunicació local 
mentre que Carles Fernández ha estat 
nomenat tercer tinent d’alcalde i regi-
dor de Serveis Personals i Hisenda. Tant 
ells com l’alcalde tindran dedicació par-
cial a l’Ajuntament. Amb aquests canvis 
es tanca la reordenació de l’equip de 
govern municipal, que va començar el 17 
de setembre amb el ple extraordinari en 
què, molt emocionat, Salvador Illa es va 

acomiadar com a alcalde dels ciutadans 
de Santa Agnès, la Torreta i la Roca.
El nou alcalde, Miquel Estapé, va iniciar 
el seu discurs de presa de possessió 
fent agraïments i destacant que “poques 
coses a la vida fan més il·lusió i t’omplen 
més d’orgull que ser Alcalde del teu 
municipi, del poble on has viscut tota 
la vida”. En aquest sentit, va assenyalar 
que prenia “possessió de l’Alcaldia amb 
humilitat” perquè “la meva vocació, el 
meu únic objectiu, ha estat de sempre 
treballar per a millorar el poble que esti-
mo, la Roca”.
Estapé va remarcar la transformació 
important que ha viscut el municipi 
durant els governs del PSC-GIR i va 
indicar que l’alcaldia és una tasca dura i 
que “fer les coses bé per a tothom no és 
difícil, és impossible”.
Per al nou alcalde, que va criticar que els 
ajuntaments disposen de menys recur-
sos per afrontar els reptes de futur, ara 
comença una nova etapa, en què volen 
comptar amb “la col·laboració crítica de 
l’oposició”. Per això considera que “el 
canvi a l’alcaldia de la Roca és una opor-
tunitat per a rebaixar la tensió, recon-

duir el to de les crítiques i promoure una 
col·laboració en els grans projectes del 
municipi”. I va oferir a l’oposició treballar 
per aconseguir un ampli consens “espe-
cialment en els projectes que tenen una 
durada més gran d’un mandat”. 
L’oferta de col·laboració, però, va indicar 
que s’ha de centrar en tres fonaments 
bàsics: fer una oposició crítica però 
constructiva; el respecte a les persones, 
especialment a la seva honestedat; i el 
compliment del marc legal. “La meva 
responsabilitat i la de l’equip de govern 
és la de governar i prendre decisions per 
a resoldre els problemes dels ciutadans 
amb el màxim consens que sigui possi-
ble”, va indicar Estapé, que en acabar el 
ple va saludar personalment la majoria 
dels presents. Entre els principals pro-
jectes del mandat va destacar el nou 
pavelló poliesportiu, la rehabilitació dels 
casals dels avis, el nou centre mèdic de 
Santa Agnès, la urbanització de noves 
places, la protecció del patrimoni natu-
ral i històric, la construcció d’habitatge 
públic i l’aplicació de les mesures de 
correctores de l’impacte del TGV.

> Un canvi tranquil 
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Amb la investidura de Miquel Estapé com a alcalde i el nomenament de 
Cati Palma i Carles Fernández com a nous regidors, l’1 d’octubre, l’equip 
de govern municipal de la Roca s’ha reorganitzat després de la marxa de 
Salvador Illa de l’alcaldia i del regidor Jaume Domènech. Es tracta d'una 
renovació dins la normalitat democràtica, que recull el llegat dels càrrecs 
anteriors per seguir millorant la roca d'acord amb el mateix pla de mandat.
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miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL  

Dialogar per tirar endavant 
la Roca del futur

> Miquel Estapé i Valls, 
el nou alcalde

Amb el recolzament de PSC-GiR i d’IC-V 
i amb el suport de molts companys i 
veïns assumeixo l’Alcaldia i la respon-
sabilitat de representar el municipi de 
la Roca del Vallès. El meu únic objectiu 
personal ha estat i és el de treballar pel 
meu poble com a veí, des d’una associa-
ció, com a regidor o ara com Alcalde, 
i és per això que prenc possessió de 
l’Alcaldia amb orgull i il·lusió però, al 
mateix temps, em considero un roque-
rol com qualsevol altre que durant un 
període de temps limitat té l’immens 
privilegi d’estar en la primera fila a 
l’hora de prendre les grans decisions del 
municipi.
Als darrers deu anys el nostre munici-
pi s’ha transformat: la Roca d’avui és 
un municipi modern, amb un alt nivell 
de qualitat de vida, amb bons serveis 
i equipaments públics i, sobretot, és 
un municipi amb empenta i vitalitat. 
Aquesta transformació és el resultat de 
la suma de l’esforç de moltes persones 
i d’associacions. I, també és el resul-
tat de l’aportació d’aquelles persones 
que han dedicat una part de la seva 
vida a preocupar-se dels problemes de 
l’Ajuntament, que al cap i a la fi són els 
problemes de tots. Vull fer un reconeixe-
ment a totes les persones que han estat 
càrrecs electes, i de forma especial als 
amics Salvador Illa i Jaume Domènech 

que han fet una gran feina pel municipi 
als darrers deu anys.
El projecte polític que ara encapça-
lo continua amb la mateixa ambició, 
vitalitat i idees de futur però cal tenir 
present que els darrers canvis a nivell 
de les lleis d’urbanisme i de les limi-
tacions d’endeutament provoquen 
que els Ajuntaments tinguem molts 
menys recursos econòmics per afron-
tar els reptes de futur. Estem fent un 
esforç d’imaginació per a cercar fons 
de finançament alternatives i continuar 
donant resposta a les demandes dels 
ciutadans però això té un límit.
Hi ha moltes coses per fer, moltes les 
tenim planificades per als propers 
mesos i anys, i estan detallades en 
el Pla d’Actuació Municipal. Des de 
l’Ajuntament volem portar a terme tots 
aquests projectes amb la col·laboració 
crítica de l’oposició. El canvi a l’alcaldia 
de la Roca és una oportunitat per a 
rebaixar la tensió, reconduir el to de les 
crítiques i promoure una col·laboració 
en els grans projectes del municipi.  
Això depèn de totes les parts però 
d’entrada, com a nou Alcalde, faig 
aquest oferiment obert, especialment 
en els projectes que tenen una durada 
més gran d’un mandat, on és més que 
desitjable, un ampli consens.
La Roca del Vallès gaudeix d’un impor-
tant patrimoni natural i històric, està 
en un lloc de pas amb unes excel·lents 
comunicacions i té un territori extens. 
Si en sabem fer una gestió intel·ligent 
i curosa, la Roca pot ser un important 
pols d’atracció de projectes de serveis 
de qualitat, de creació de riquesa, de 
protecció del nostre patrimoni natural i 
històric i de generació de benestar per 
a tots els roquerols.
Aquest és el gran repte que tenim al 
davant, aquest és el gran projecte al 
que dedicaré bona part de les meves 
energies. Ho faré amb responsabilitat i 
amb l’avantatge que m’agrada aquesta 
feina, que gaudeixo treballant al servei 
de tothom, en el municipi que estimo.

Des de l’1 d’octubre, el municipi de la 
Roca del Vallès té Miquel Estapé i Valls 
com a nou alcalde. Nascut a la Roca 
l’any 1969, casat i amb tres fills, és 
enginyer de telecomunicacions per la 
Universitat Politècnica de Catalunya 
i la University of London, on va estu-
diar a través del programa Erasmus. 
També té el títol del Programa de 
Desenvolupament Directiu de l’IESE 
(1999). Treballa des del 2002 com 
a director de Desenvolupament 
de projectes de modernització de 
l’administració pública al Consorci 
Administració Oberta de Catalunya 
i ha treballat, entre d’altres, com a 
cap de so de la Piscina Municipal de 
Montjuïc durant els Jocs Olímpics de 
Barcelona-1992, i com a gerent sènior 
i cap de projectes d’organització i 
sistemes d’informació, a Mazars 
Consulting (1998-2002) i United 
Distillers (1994-1998), respectiva-
ment. 
A nivell polític, formant part de la 
llista del PSC-GIR, ha estat regi-
dor d’Hisenda, Joventut i Societat 
de la Informació de l’Ajuntament de 
la Roca de 1996 al 2003 i primer 
tinent d’alcalde i regidor de l’Àrea de 
Territori i Societat de la Informació 
des de fa dos anys. Ha col·laborat 
en diverses associacions del muni-
cipi, com ara la Colla Gegantera, on 
va estar de 1991 a 1998 i la Revista 
Roquerols, de la qual va ser director 
de 1993 a 1995. També ha col·laborat 
amb Metges sense Fronteres (1993-
95) i a la Barcelona Jove Telecom 
de l’Escola Tècnica Superior de 
Telecomunicacions de la UPC (1991).
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>  Perfils

El Primer Secretari de l’Agrupació del PSC de 
la Roca, Carles Fernández i Pérez, és nou regi-
dor de l’Ajuntament des del ple extraordinari 
del passat 1 d’octubre. A més de portaveu del 
grup municipal del PSC-GIR, Fernández ha 
estat escollit Tercer tinent d’alcalde i regidor 
d’Hisenda i de l’àrea de Serveis Personals. 
L’aprovació la va fer la Junta de Govern Local el 
3 d’octubre i va ser ratificada pel ple municipal 
del dia 6.

Nascut el 1960, Carles Fernández és llicenciat 
en Ciències Químiques per la Universitat de 
Barcelona i, entre d’altres titulacions, destaca 
el curs de gerents locals de la Diputació de 
Barcelona. Precisament, el seu currículum 
professional és molt ampli en la gestió públi-
ca. A l’Ajuntament de la Roca, ha estat cap 
del Gabinet d’Alcaldia (1995 a 1999), cap de 
l’Oficina de projectes (1999-2001) i cap de 
l’Àrea de Serveis Personals (2002-2003). Des 
de fa dos anys és Director Tècnic del Consorci 
de Turisme del Vallès Oriental, càrrec que 
combinarà amb el de regidor amb una dedi-
cació a temps parcial. A més de la seva vin-
culació al món de la política, primer al PSUC 
(1981-1991) i després al PSC (1999-), Fernández 
té una àmplia trajectòria en el món associatiu, 
tant en esplais com en associacions de veïns.

Durant el ple en què va prendre possessió 
del càrrec, el nou tercer tinent d’alcalde va 
assenyalar que la reorganització de l’equip de 
govern municipal “és un canvi que es produeix 
en un acte de normalitat democràtica, no és 
cap sortida a una crisi de govern”. 

Amb el repte de potenciar la comunicació 
del municipi de la Roca, entre altres, la nova 
regidora Caterina Palma i Rovira, va prendre 
possessió del càrrec de regidora el passat 1 
d’octubre i des del dia 6 és oficialment regi-
dora de Cultura i Comunicació local. Nascuda 
el 1969 a Badalona, la seva formació està lli-
gada al món del comerç, la direcció d’equips, 
el disseny, i el màrqueting i comunicació. És 
en aquests darrers camps on ha exercit pro-
fessionalment en els darrers anys. Ha estat 
comercial (2000-2001) i cap del Departament 
de Publicitat del periòdic El 9 Nou del Vallès 
Oriental (2001-2003), promotora del diari 
esportiu El 9 Esportiu de Catalunya, cap de 
publicitat de Televisió de Granollers i Ràdio 7 
Vallès (2003-2004) i directora comercial del 
grup Comit Àudiovisual (2004) abans de crear 
la seva pròpia empresa de màrqueting i comu-
nicació, H20 Comunicació SL, el setembre del 
2004.

També destaca la seva vinculació al món asso-
ciatiu del municipi. El 1996 va entrar a formar 
part de la Junta de l’Associació de Comerciants 
de la Roca, i el 1999 es va incorporar a 
l’Associació d’Amics de l’Arxiu de la Memòria 
Popular, on ha exercit diferents responsabili-
tats en la junta directiva; va ser Presidenta del 
Jurat Popular els anys 2001 i 2002. Caterina 
Palma està vinculada al PSC des que el 1999 va 
formar part de la llista del PSC per invitació de 
Salvador Illa. Ha estat secretària d’organització 
i després cap de comunicació del PSC-GIR i en 
les darreres municipals ocupava el lloc número 
7 de la llista.

> Carles Fernández 
és Tercer tinent 
d’alcalde i regidor de 
Serveis Personals i 
Hisenda

> Caterina Palma 
assumeix les 
regidories de Cultura i 
Comunicació local

> El nou 
cartipàs

El ple de l’Ajuntament va ratificar la mo-

dificació de l’organització de la corpora-

ció, així com el règim de delegacions de 

l’equip de govern.  Aquesta ratificació 

va comptar amb els 7 vots favorables de 

l’equip de govern. També es van aprovar 

les dedicacions parcials de l’Alcalde i 

dels nous regidors Fernández i Palma. 

Així, el nou cartipàs municipal queda de 

la següent manera:

Alcalde i Regidor de Territori, 

Miquel Estapé i Valls

1r Tinent d’Alcalde i Regidor de Segu-

retat, Via pública i Serveis municipals, 

Josep Donnay i Richarte

2n Tinent d’Alcalde i Regidor de Medi 

ambient, Habitatge i Benestar social,  

Daniel Martín i Oller

3r Tinent d’Alcalde i Regidor de Ser-

veis Personals i Hisenda, 

Carles Fernández i Pérez

4rt Tinent d’Alcalde, Regidor 

d’Agricultura i Protecció forestal, i 

Delegat de Santa Agnès, 

Jordi Font i Riu

Regidor de Joventut, Solidaritat, Pro-

moció econòmica i Turisme, 

Francesc Arolas Pou

Regidora de Cultura i Comunicació 

local, Cati Palma i Rovira
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Després de 10 anys a l’alcaldia de la 
Roca, des del 20 de setembre Salvador 
Illa i Roca és Director General de Ges-
tió d’Infraestructures del Departament 
de Justícia de la Generalitat de Cata-
lunya.  Entre d’altres tasques, Illa s’ha 
d’encarregar d’aplicar el pla d’edificis ju-
dicials de Catalunya, el pla d’equipaments 
penitenciaris i dirigir l’execució de la 
futura Ciutat Judicial de Barcelona i 
l’Hospitalet.
Salvador Illa va renunciar al càrrec 
d’alcalde el 17 de setembre en un ple que 
va resultar molt emotiu. Entre els assis-
tents hi havia la seva família, a qui va 
donar les gràcies perquè “ningú dubta 
que aquesta professió afecta la vida per-
sonal”.
I de la família socialista hi havia la con-
sellera d’Interior, Montserrat Tura; el se-
cretari general de Justícia, Joan Turró; el 
secretari general d’Institucions Peniten-
ciàries, Albert Batlle; el president de la 
Federació de Municipis, Manel Bustos; i 
l’alcalde de Granollers, Josep Mayoral, a 
més d’altres alcaldes de la comarca.
En el seu darrer ple municipal com a alcal-
de, Salvador Illa va mostrar la seva triste-

sa per haver de dimitir i va recordar les difi-
cultats que va tenir el moment de prendre 
l’alcaldia. De la seva gestió al capdavant del 
consistori, va voler destacar dos fets que 
el satisfan: la construcció d’equipaments 
culturals, esportius, sociosanitaris i educa-
tius i la creació de      la Roca Village, que 
considera el “veritable punt d’inflexió en la 
trajectòria del nostre municipi”. Va acabar 
els seus parlaments recordant el seu ante-
cesor, Romà Planas, qui deia sempre que 
“la política és el tracte de les persones”, 
elogiant el seu successor i agraint la con-
fiança dels ciutadans de Santa Agnès, la 
Torreta i la Roca perquè “ha estat un honor 
i un plaer ser l’alcalde de tots vosaltres”. En 
el seu comiat a l’alcalde sortint, el regidor-
portaveu d’ERC, Francesc Jiménez, va afir-
mar que, malgrat les seves discrepàncies 
polítiques, “aquest consistori perd un gran 
polític, perquè tens una qualitat que per-
sonalment admiro en un servidor públic: la 
honestedat, dir les coses pel seu nom, fins 
i tot, o sobretot, quan les mesures que has 
pres han estat impopulars”. També va as-
senyalar que l’admira com a persona “per-
què el càrrec d’alcalde mai se t’ha pujat al 
cap, has estat un roquerol més”.

Per la seva part, el regidor-portaveu d’ICV, 
Daniel Martín, va dir que quan va saber la 
marxa d’Illa va tenir dos sentiments con-
tradictoris: tristesa i alegria. “També em 
sento alegre a nivell personal perquè Sal-
vador és una persona que necessita reptes 
i aquest és un repte personal per a ell”, va 
dir Martín.
Exercint de portaveu del PSC-GIR, Miquel 
Estapé va indicar que “és normal, bo i sa 
que hi hagi renovació per a encarar amb 
més força i il·lusió, si és possible, el nostre 
compromís per a la Roca del Vallès” i va 
destacar que arran d’assumir l’alcaldia, Illa 
“va haver de renunciar a una carrera pro-
fessional i fer molts sacrificis personals”.
Des del principal partit de l’oposició, 
el portaveu del grup municipal de CiU, 
Rafael Ros, va felicitar Illa pel seu nou 
càrrec i li va desitjar els millors èxits. 
A part de dir-li que deixa una herència 
molt complicada al municipi, va recor-
dar que les discrepàncies entre PSC-GIR 
i CiU “han estat profundes” però que “a 
tots ens ha servit per aprofundir en el co-
neixement del municipi, per aprofundir 
en la seva gestió i en el propi creixement 
personal”.

> Salvador Illa, nou Director General de Gestió 
d’Infrastructures del Departament de Justícia

>  Perfils

NÚM. 2  /  OCTUBRE DE 2005  /  5

©
 J

. f
er

n
án

d
ez

©
 J

. f
er

n
án

d
ez

©
 J

. f
er

n
án

d
ez

     



6  /  SUPLEMENT ESPECIAL AL BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

> Jaume Domènech, 
un comiat emotiu

>  Salvador Illa i Roca: 
17 anys al servei de  
la Roca

Nascut el 1966 a la Roca, Salvador 
Illa i Roca és llicenciat en filosofia 
per la Universitat de Barcelona 
i màster en direcció d’empreses 
per l’IESE i ha estat 17 anys a 
l’Ajuntament de la Roca a més de 
treballar a l’empresa Intermas, 
de Cardedeu. Arran de la mort 
de l’alcalde roquerol, el socialista 
Romà Planas i Miró, el setembre 
de 1995, Salvador Illa va assumir 
l’alcaldia de la Roca per primera 
vegada. Tenia només 29 anys i era 
regidor des de 1987, quan es va fer 
càrrec de la Regidoria de Cultura. 
Després de superar una moció de 
censura presentada el maig del 
1998 i votada al febrer de 1999, va 
tornar a ser elegit alcalde encapça-
lant les llistes del PSC-GIR, càrrec 
que ha ocupat fins aquest setem-
bre. En la legislatura de 1999 a 2003 
va governar amb majoria absoluta 
(8 regidors PSC-GIR) mentre que 
en les darreres eleccions, el 2003, 
va pactar amb el regidor d’ICV per 
obtenir l’alcaldia.

A més del comiat de Salvador Illa com 
a alcalde, el ple municipal extraor-
dinari del 17 de setembre va servir 
per acomiadar també el regidor Jaume 
Domènech i González, que deixa els 
seus càrrecs a l’Ajuntament de la Roca 
per atendre les seves responsabilitats 
com a empresari. Els dos darrers anys 
ha estat regidor de Cultura, Sanitat, 
Esports i Turisme. Nascut el 1952 a 
Reus, es va fer militant del PSUC als 19 
anys. El 1995 va accedir a la llista del 
Grup Independent de la Roca (GIR) i  
va entrar com regidor per la coalició 

PSC-GIR en substitució de Francesc 
Mestre. A la primera legislatura (1995-
1999) s’ocupava de les regidories de 
Cultura i Medi Ambient i a la segona 
(1999-2003), d’Urbanisme.

Durant el ple, el regidor portaveu d’ICV, 
Daniel Martín, va agrair a Domènech el 
suport que va donar a ICV l’any 1998, 
durant la moció de censura: “va ser la 
nostra veu, la nostra imatge, perquè 
va ser ell qui va parlar per nosaltres, ja 
que havíem perdut la nostra represen-
tació i la nostra veu”. Per la seva part, 

Miquel Estapé, encara en qualitat de 
portaveu del PSC-GIR, va destacar el 
caràcter alegre i la vessant artística 
del fins ara regidor de Cultura, de qui 
va destacar com a mèrits l’impuls de 
l’arxiu de la memòria popular i el canvi 
de model de les festes, entre d’altres. 

En el seu discurs, Domènech va 
reconèixer que en aquests 9 anys a 
l’Ajuntament n’ha vist “de tots colors”, 
destacant “el vermell de la passió, 
el verd de l’esperança i l’arc de Sant 
Martí de la feina ben feta: la biblio-
teca, els camps de futbol, piscines, 
escola bressol, infinitat de carrers 
urbanitzats, cicles musicals consoli-
dats com Filharmonia, l’Arxiu de la 
Memòria Popular (únic a l’estat espan-
yol), i un llarg reguitzell”, va assenya-
lar l’exregidor, que va concloure que 
“ha estat un honor ser regidor del 
meu poble i un plaer durant 9 anys 
de posar-lo al dia”.  Així mateix, es va 
mostrar orgullós d’haver treballat pel 
que estima, la Roca, i haver disfrutat 
fent-ho: “tot plegat és alguna cosa que 
ningú em podrà prendre i una de les 
més grans satisfaccions que he rebut a 
la vida”, va dir.
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>  Opinió

El passat dia 17 de Setembre es va por-
tar a terme el ple de renúncia del fins al 
moment alcalde Salvador Illa i del regidor 
Jaume Domènech. D’aquest ple, en volem 
destacar tres aspectes que ens van cridar 
molt l’atenció.

D’una banda, el company d’ERC va pronun-
ciar unes amables paraules per l’alcalde 
sortint, unes paraules que sentírem com 
sinceres, per retractar-se en el següent ple.  
Probablement, als caps pensants d’ERC no 
els hi va agradar que el seu regidor reconegui 
la tasca que s’ha fet per part del Sr. Illa. 

D’altre banda CiU, en la seva tònica habitual 
de confrontació, va reconèixer amb ironia els 
mèrits del Sr. Illa, però no van deixar passar 
l’ocasió per recordar-li quin és llegat que ens 
deixa, que des del seu punt de vista és un 
poble hipotecat. Creiem que no era precisa-
ment el dia de reivindicacions. 

Finalment, recordar que en el mateix ple, es 
va produir la dimissió del també regidor, el 
Sr. Jaume Domènech, al que des d’ICV tenim 
una gran estima. Ens va entristir de gran 
manera que el record dels seus 10 anys de 
treball per al poble es resumissin en una línia, 
en el millor dels casos, en els parlaments dels 
grups polítics.

L’opinió dels grups polítics

L’Alcalde se n'ha anat, abandonant així el seu compromís amb els 
ciutadans de La Roca.
La situació del municipi està arribant al límit: un fort endeutament 
(1.000 Milions de Ptes.), la pèrdua patrimonial de solars municipals 
per un valor de més de 4.000 Milions de Ptes. que avui valdrien més 
del doble, i el dubtós mèrit d’haver conduït a l’Ajuntament a afrontar 
més de 100 processos judicials.
Davant aquesta situació l’Alcalde se’n volia anar: inicialment presen-
tant-se com a candidat al Congrés de Diputats de l’Estat, desprès 
acceptant un càrrec d’assessor a la Diputació, i finalment acceptant 
el càrrec de Director General d’Infrastructures de la Conselleria de 
Justícia.
Amb aquesta acceptació ha posat el seu interès personal per davant 
de qualsevol compromís electoral. Tanmateix el seu interès per la 
nova presó de la Roca, la segona, de joves, ha estat molt diligent. 
Aquesta presó no hi cabia amb l’actual Pla General. Ha calgut modi-
ficar-lo, modificar les seves Normes i també modificar la traça del 
TGV, que ara passarà literalment per sobre els veïns de Can Colet i 
Can Borrell.
Malgrat això res l’ha fet aturar i el poble de la Roca no en surt bene-
ficiat (una petita subvenció pel pavelló polisportiu, i el cobrament 
anual de l’IBI), tot plegat les engrunes. Ara bé, els gestors de Justícia, 
agraïts pels serveis prestats, li han ofert aquest càrrec.
L’evidència s’ha tornat a posar de manifest: els interessos personals 
han tornat a passar per davant de l’interès general del municipi.
Però no és l’únic que ha plegat. Aprofitant la porta oberta s’ha esca-
pat el responsable d’haver trencat i esquinçat tot el teixit associatiu 
del municipi. El responsable d’haver deixat la cultura i l’esport sota 
mínims. El responsable també d’haver provocat la dimissió de dues 
Comissions de Festes, i el responsable polític de la darrera Festa 
Major...
Ara bé, amb aquesta important crisi de govern, el grup municipal 
encara majoritari del PSC-GIR acompanyats per la segona marca del 
PSC a La Roca, ICV (Ecologistes de debò?), actuant com l’escolanet 
o com la crossa que els fa encara caminar, han elegit (legítimament 
això sí) al nou Alcalde.
S’han vist obligats a posar al Capdavant a aquell Regidor que sense un 
mínim d’ètica política i gens d’estètica va ésser capaç de quedar-se a 
la votació a favor dels interessos urbanístics del seu propi pare.
Encara que l’aritmètica mana, el cert és que la situació a l’Ajuntament 
ha quedat completament alterada i adulterada respecte les darreres 
eleccions municipals.
Per higiene, per salut democràtica, el municipi de La Roca necessita 
urgentment un Canvi! No un recanvi.

Nosaltres voldriem que el canvi que s’ha produit a 
l’Equip de Govern impliqués també una variació subs-
tancial en la forma de governar, però també en els 
continguts de les polítiques que es fan a La Roca. Ens 
agradaria que es deixessin de defensar determinats 
projectes urbanístics que aviat començaran a executar-
se, com Maiols-Can Planes o El Pla de Les Hortes i es 
busquessin els mecanismes legals adequats per aturar 
la seva construcció. Ens agradaria també que aquest 
ajuntament  deixi de defensar aberracions urbanís-
tiques com la urbanització de Vilalba i s’articulessin 
polítiques medioambientals reals. Voldriem que aquest 
govern revisés el Pla General amb criteris que ens 
garanteixin un ús del sol que sigui d’interés públic, 
que no faciliti l’especulació urbanística  i que derivi el 

creixement de La Roca al voltant dels nuclis urbans ja 
constituits. Voldriem també, que aquestes desicions 
es prenguessin per consens, activant mecanismes de 
participació popular que permetin als ciutadans i als 
restants partits ser copartíceps d’un projecte de poble 
comú. Desitjariem que es potenciés la protecció del 
nostre patrimoni, amb voluntat real i destinant-hi 
els recursos necessaris. Els demanariem també una 
planificació de les necessitats de La Roca en matèria 
d’equipaments assistencials, esportius, juvenils, etc, 
sense que aquests estiguin supeditats a la construcció 
d’urbanitzacions o a l’especulació del sol. Per últim 
demanariem al nou equip de govern un nou tarannà, 
que faciliti l’entesa amb aquells partits que tenim un 
model diferent de municipi.

> Voldríem que…. ERC

> Hipocresia i mala llet
ICV

Per al grup municipal del PSC-Gir és un orgull 
que un dels nostres membres, Salvador Illa, hagi 
entrat a formar part de la primera línia d’acció 
de la política catalana, amb el seu nomenament 
com a Director General d’Infraestructures de la 
Generalitat de Catalunya. Durant  deu anys, en 
Salvador Illa ha demostrat la seva vàlua política 
i personal encapçalant el projecte del nostre 
partit i exercint funcions de màxima responsabi-
litat com a Alcalde de la Roca del Vallès.La seva 
tasca al PSC-Gir ha consistit també a preparar un  
equip de persones, capaç de sostenir el projecte 
polític i de treballar enèrgicament per l’interès 
general del municipi.

D’altra banda, en Jaume Domènech i González, 
apreciat  company de la nostra formació, dóna 
per finalitzada una etapa de nou anys de dedi-
cació a l’ajuntament, treballant des de diverses 
regidories. Dos polítics que sens dubte deixen 
la seva empremta al nostre municipi. La renova-
ció és sempre una oportunitat per millorar, per 
avançar. Creiem que el nou lideratge d’en Miquel 
Estapé i Valls, acompanyat dels regidors Cati 
Palma i Carles Fernández, pot obrir diferents 
perspectives i establir noves vies de diàleg que 
contribueixin a consolidar el projecte amb el que 
vàrem concórrer a les eleccions municipals de 
l’any 2003. 

> Un orgull pel PSC-GIR
PSC-GIR

> L'Alcalde se'n va
CiU
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>  Programa de govern

Els projectes planificats per l’Ajuntament durant aquesta man-
dat estan detallats al Pla d’Actuació Municipal que es pot con-
sultar a la web www.laroca.org. 
Els principals objectius i projectes que va destacar l’Alcalde, 
Miquel Estapé, en el seu discurs d’investidura són els 
següents:

> 1r Millorar els serveis i equipaments públics
· Potenciant l’atenció domiciliària
· Construint un centre cultural a la Roca centre
· Engegant el nou pavelló poliesportiu triple
· Millorant l’assistència sanitària ampliant horaris i construint 

un nou centre mèdic a Sta. Agnès
· Transformant els casals d’avis de la Torreta i de la Roca en 

centres integrals de serveis a la gent gran
· Impulsant la construcció de la nova escola del Mogent

> 2n Guanyar nous espais públics
· A la Torreta, rehabilitant la plaça Valldoriolf i urbanitzant la 

plaça dels Ametllers
· A Sta Agnès, condicionant l’horta de la Rectoria
· I a la Roca Centre amb la urbanització dels Jardins de Can 

Torrents, la plaça del Mogent i la de St. Jordi

> 3r Protegir i recuperar el patrimoni arquitectònic,  
arqueològic i històric

· Protegint l’immens patrimoni forestal que tenim i ampliant el 
parc natural de la Serralada Litoral

· Protegint els edificis d’especial interès amb la redacció d’un 

> Resum del Pla d'actuació municipal

catàleg i un  pla especial del patrimoni local
· Recuperant les restes històriques, de la prehistòria i dels íbers

> 4t Garantir l’accés a un habitatge digne
· Portant a terme el pla d’habitatge social amb més de 100 habi-

tatges amb la col·laboració de l’Institut Català del Sol

> 5è Minimitzar l’impacte del TGV
· Treballant per assegurar que l’impacte d’aquesta infraestructu-

ra és el mínim possible i donant suport als propietaris afectats

> 6è Aconseguir una oferta cultural, esportiva i d'oci pròpia 
i diferenciada

· Ampliar, consolidar i millorar la difusió de l’Arxiu de la 
Memòria Popular, digitalitzar el seu fons i aconseguir una 
major implicació de la població en el projecte

· Potenciar les festes locals i donar suport a activitats
 identificatives del municipi
· Incrementar l’oferta d’activitats culturals 
· Potenciar les activitats adreçades a conèixer l’entorn natural i 

cultural

> 7è Finalment un objectiu que no es pot palpar i tocar, però 
igual d’important

· Impulsar la convivència dels roquerols, els lligams entre els 
pobles de Sta. Agnès, la Torreta i la Roca, i els valors de la 
tolerància, la solidaritat, el diàleg i el servei als altres. I fomen-
tant el respecte dels drets però també del compliment de les 
obligacions, en especial del civisme.

El renovat govern de la roca vol portar a terme els projectes detallats 
en el pla d'actuació municipal, tot comptant amb la col·laboració crítica 
però respectuosa de l'oposició, especialment en els projectes que tenen 
una durada més gran d'un mandat, on és especialment desitjable assolir 
un ampli consens.
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