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> A fons

> Millor atenció a la gent gran
Els casals d’avis i els serveis municipals
fan un salt qualitatiu
un equip de professionals de l’empresa
que obtingui la concessió municipal. Hi
haurà un menjador-cafeteria i espai relacional que permetrà fer un servei de menjar per la gent que té dificultats per fer-se
el menjar a casa.
Altres serveis que tindran un espai propi
seran el de podologia, fisioteràpia i
perruqueria -aquest darrer ja existia- i
bugaderia. Així mateix, hi haurà un espai
polivalent per fomentar les activitats de
participació i creixement de la gent gran,
com ara manteniment físic i mental i acti-

l’Àrea Bàsica de Salut i els Serveis Socials
de l’Ajuntament. L’Ajuntament de la Roca
ha fet una aposta per seguir aquesta recomanació i a partir d’aquest gener engegarà diversos serveis nous per atendre a la
gent gran del municipi.
La primera actuació serà la reconversió
dels actuals Casals d’Avis de la Roca, la
Torreta i Santa Agnès en Centres d’Atenció
a la Gent Gran. Des de principi d’any i
fins aproximadament el mes de maig, és
previst reformar els Casals de la Roca i la
Torreta per adequar-los als nous serveis
que s’implanten i que seran gestionats per

vitats d’animació sòciocultural. S’hi podrà
fer expressió artística, expressió física,
connectar-se a un Punt d’accés públic a
Internet, fer lectura i veure la televisió.
També hi haurà un servei d’assessorament
legal i de prestacions socials lligat amb els
Serveis Socials de l’Ajuntament. A Santa
Agnès, el Centre no tindrà tots els serveis
però sí que en faran una part i també
diverses activitats dirigides.
Segons Daniel Martín, regidor de l’Àrea
de Serveis Personals, amb aquesta reforma “hi ha un canvi de concepte dels casals
per fer un salt qualitatiu en el servei; fins
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L’Organització Mundial de la Salut
(OMS) té una directriu per promoure
“l’envelliment actiu”, perquè la gent gran
tingui elements per valdre’s per si mateixa
i sigui activa amb un nivell de benestar i
qualitat de vida. Els estudis ens indiquen
que la gent gran vol continuar vivint,
mentre els sigui possible, a prop de la
família i dels seus. I també ens expliquen
que es pot fer molt en la prevenció de les
dependències actuant de forma coordinada els serveis sanitaris i els assistencials,
tal com s’està promovent a la Roca entre
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ara hi havia un bar i ara proposem un bar
minúscul i un centre de gestió de serveis
perquè la gent se senti a gust fent altres
activitats guiades per professionals”.
Augmenta l’atenció a domicili
Una altra de les actuacions importants
que s’engegaran aquest gener és la potenciació del Servei d’Atenció Domiciliària
que ofereixen coordinadament els Serveis
Socials de l’Ajuntament i l’Àrea Bàsica de
Salut de la Roca. A partir d’ara el servei
s’universalitza; estarà destinat a totes
les persones amb dependència, siguin o
no majors de 65 anys. A més, podrà ser
el propi ciutadà qui demandi l’atenció a
domicili quan ara qui detectava el cas era
la treballadora social.
Aquest servei es millora incrementant
les hores i serveis que es donen a domicili. Fins ara, el servei el feia la treballadora familiar, que ajuda a les persones
amb dependència en les seves qüestions
vitals, com ara aixecar-se del llit, qüestions d’higiene i de menjar.
Ara s’hi afegeix una nova figura: l’auxiliar
de la llar, que ha de garantir que la llar de

> A fons / Millor atenció a la gent gran
EDITORIAL
Millorar la qualitat de vida dels majors de 65 anys de la Roca. Amb
aquest objectiu, l’Ajuntament ha iniciat una sèrie d’actuacions destinades
a incrementar els serveis destinats als més grans. La reconversió dels
Casals d’Avis en Centres d’Atenció a la Gent Gran, la potenciació dels Servei
d’Atenció Domiciliària i la planificació de pisos tutelats al lloc que ocupava
l’antic Ajuntament són les accions més immediates que prepara l’Ajuntament
en aquest objectiu de fer un salt qualitatiu en l’atenció a la gent gran.

Serveis a la gent
gran, prioritat
pel 2006
miquel estapé i valls

Alcalde de la Roca del Vallès
trucció de pisos tutelats, habitatges
amb serveis i espais disenyats i pensats específicament per a les necessitats
d’aquestes persones.
Un dels espais on s’està estudiant la
construcció dels pisos tutelats és en
els terrenys de l’antic Ajuntament. “És
un solar de més de 500 m2, força gran
i molt cèntric que permetria acollir un
casal d’avis a la planta baixa i els pisos
tutelats” explica en Daniel Martín, regidor de Serveis Socials. Els pisos tutelats
són un servei cada dia més demandat
la persona amb dependència estigui en
condicions per viure, tant pel que fa a la
neteja com a les adaptacions que cal fer a
la llar. A més, hi haurà un servei de menjar
a domicili per a la gent depenent que no
pot fer-se’l.
Els tres nous serveis els farà una empresa contractada pel consistori. Una altra
novetat és que s’incorpora el concepte
de copagament, els usuaris pagaran una
part del servei segons la seva renda
econòmica.
Aquesta millora té el suport de la
Diputació de Barcelona principalment,
i també de la Generalitat de Catalunya,
i per portar-la a terme l’Ajuntament
ha incrementat la partida destinada a
l’atenció domiciliària per aquest 2006
en 40.000 euros més.
L’objectiu és arribar durant el 2006 al
2,5% de majors de 65 anys atesos amb
una cobertura de dues hores setmanals
per família atesa.
Pisos tutelats a l’antic Ajuntament
Per completar els serveis destinats a
la Gent Gran, s’està estudiant la cons-

perquè permet a la gent gran continuar
vivint en el seu poble i a prop de la seva
família, amb uns serveis i espais totalment adaptats a les seves necessitats.
Segons el regidor Martín, “totes aquestes millores destinades suposen un
esforç molt important pel municipi ja
que prioritzem una despesa en un servei
que creiem que és molt necessari. Amb
aquestes actuacions farem un salt qualitatiu molt important per ajudar als més
grans a tenir la vida digna i de qualitat
que es mereixen”.

Als darrers anys s’han produït importants
canvis a la nostra societat en relació a la
gent gran. L’increment de l’esperança de
vida està comportant un envelliment de la
població. La incorporació (legítima i necessària) de la dona al mercat laboral fa difícil
que la família pugui dedicar-se a l’atenció
dels avis durant tot el dia. I a més ens trobem que cada dia hi ha més persones que
viuen soles.
Des de l’Ajuntament hem preparat una
ambiciosa proposta per a donar resposta
a aquestes necessitats amb l’objectiu de
garantir a la gent gran una vida de qualitat
i digna, activa i participativa, promovent
l’autonomia i el desenvolupament personal, donant l’oportunitat de viure a prop de
la família.
La proposta que presentem en aquest butlletí té tres línies d’actuació. Primer, la
millora dels serveis d’atenció domiciliària i
teleassistència que s’estendrà a tota la gent
gran mitjançant un sistema de copagament
en funció del nivell d’ingressos. Segon,
transformar els casals d’avis en centres
d’atenció a la gent amb tot un conjunt de
serveis i suport personal, social i familiar. I
tercer, construir pisos tutelats, habitatges
en llocs cèntrics amb serveis i espais especialment dissenyats per a la gent gran.
Per completar el ventall de serveis a la
gent gran properament iniciarem converses amb el Departament de Benestar i
Família (administració competent en serveis socials) per a estudiar la viabilitat de
la construcció d’un centre de dia i d’una
residència al nostre municipi.
Aquesta és la nostra prioritat pel 2006:
ajudar als mes grans a que tinguin la vida
digna i de qualitat que es mereixen, i també
ajudar a la família a conciliar els requeriments de la vida moderna amb l’atenció als
nostres pares i mares. //
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> Grups municipals

L’opinió dels grups polítics >>>>>>>>>>>>>>>>>>
ERC
> Perquè menteix de nou l’Equip
de Govern?
En el primer ple de l´actual legislatura, l’any 2003,on el PSC-GIR havia
perdut la majoria absoluta i nosaltres aconseguíem representació
municipal, el nostre grup va presentar una moció per a que s´aprovés la
redacció del Catàleg del Patrimoni Històric i Arqueològic Municipal. Per
a nosaltres era i és una eina fonamental de protecció i planificació de la
defensa del interessos patrimonials del municipi i per poder fer front a
l´especulació urbanística. Ho havíem demanat amb anterioritat, però
se’ns havia denegat amb l´excusa de que en no tenir representació no
podíem fer cap proposta a l´Ajuntament. Aquest catàleg és una eina
legal de la LLei de Patrimoni que pot fer servir tot ajuntament quan supera els cinc mil habitants (a la Roca ja arribàvem als vuit mil) i per això no
enteníem que l´Ajuntament no l´hagués aprovat, més encara quan ells
mateixos eren coneixedors directes dels plans urbanístics que estaven
aprovant i de les possibles conseqüències negatives contra el patrimoni local. El PSC-GIR va incloure a la nostra moció la següent esmena:
L´Ajuntament té la voluntat de protegir aquest patrimoni, d´acord amb
les seves disponibilitats pressupostàries. La moció va ser aprovada el
mes de juliol del 2003.
Dos anys i mig després de l´aprovació i amb l´enfosament de l´edifici
del S.XV de l´antic ajuntament, hem pogut comprovar tots els ciutadans
de la Roca quina ha estat la voluntat de l´Equip de Govern de protegir el
nostre patrimoni. Hi ha hagut disponibilitat econòmica per a tot menys
per a la seva protecció.
Però l´Equip de Govern sembla que encara ha passat poca vergonya i
descrèdit en la gestió d´aquest patrimoni i ara, a més, necessita enganyar-nos a tots els veïns i ens diu en la web oficial de l´Ajuntament del
dia 4-11-2005 i fins avui que: “s´ha iniciat fa un mes el treball de camp
del catàleg del patrimoni. Aquest treball es realitza d´acord a les prioritats definides en el Pla d´Acció Local de l´auditoria ambiental aprovada
l´any 2004”. Ens preguntem perquè aquest nou engany? És que l´Equip
de Govern no se’n recorda que va votar afirmativament el juliol de 2003
a la moció d´ERC? Perquè una vegada més l´Equip de Govern falta a
la veritat i utilitza els mitjans informatius municipals per desinformar i
manipular el veïns? Perquè de nou l´Equip de Govern intenta amagar el
treball i les aportacions positives, que en benefici del poble, fem des de
la secció local d’ERC?

L’atenció a la gent gran, una prioritat
Nosaltres valorem positivament les iniciatives orientades a incrementar
els serveis d’assistència a la gent gran. De fet, als inicis de la legislatura
des d’ERC ja vam presentar una moció – que per cert, l’equip de govern
va rebutjar - on es demanava a l’Ajuntament un estudi de necessitats
d’assistència a la gent gran de La Roca, tant pel que fa a equipaments
(pisos tutelats, centre de dia, etc...) com pel que fa a altres tipus de
serveis, com l’assistència domiciliària. Ara caldrà veure com es concreta aquest Pla per part de l’Ajuntament de La Roca i com es realitza la
reestructuració dels diferents casals d’avis per donar un servei integral
d’assistència. També caldrà que busquem els recursos necessaris – en
col.laboració amb el Departament de Benestar Social – per fer front a la
inversió que un servei d’aquestes característiques requereix.
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CiU
> Serveis per a la gent gran
“No totes les persones ens hem trobat en igualtat d’oportunitats en
front de la vida. És també missió de l’Ajuntament vetllar per l’equilibri i
integració social d’aquelles persones més desfavorides.
A la nostra gent gran, en la etapa daurada de la seva vida (mal anomenada tercera edat) en què es disposa de més temps, l’Ajuntament
els ha de facilitar els espais adequats per a desenvolupar les seves
activitats socials, i els serveis que permetin compensar les dificultats
econòmiques de les pensions baixes, les dificultats de mobilitat o de
salut que sorgeixen en aquesta etapa. Sempre des de la integració amb
la resta de la societat.”
Aquest és un extracte del programa electoral amb el que la gent de CiU
de La Roca vàrem concórrer a les darreres eleccions municipals de l’any
2.003. Entre els nostres compromisos figuren els següents:
la construcció de residències per als nostr5es avis, amb oferta
d’habitatge tutelat i serveis comuns de cuina i menjador que garanteixin la independència i autonomia de cadascuna de les persones que
les vulguin ocupar.
Cada residència incorporarà un centre de dia, amb funcions assistencials, de serveis (perruqueria, podologia, fisioteràpia, estimulació física
i intel·lectual), i lúdica.
La seva ubicació serà cèntrica, i accessible, preferentment amb vinculacions a edificis de tipus cultural i associatiu que assegurin la integració social.
En qüestions de mobilitat també proposàvem:
Cal anar cap a una veritable supressió de barreres arquitectòniques en
els carrers i places dels nostres nuclis urbans i en els edificis públics.
Per a la gent gran, per a les persones amb mobilitat reduïda, en definitiva per a tots.
Cal potenciar el transport públic, per tal d’afavorir el seu ús front el
vehicle privat.
Targeta daurada d’utilització gratuïta per a les persones més grans.
En qüestions de benestar social:
Servei d’ajuda i atenció domiciliària per a les persones més grans,
fomentant el voluntariat.
Per a tothom programes sobre hàbits alimentaris i de mobilitat, per a
la millora de la qualitat de vida de les persones del nostre municipi.
Desprès de dos anys i mig de mandat no s’ha fet res del que vàrem
proposar. L’actual equip de govern no ha tingut ni té entre les seves
prioritats atendre específicament a la gent més gran de la nostra societat. Tampoc escolta als grups de la oposició, ni permet cap iniciativa
que surti de grups que com el nostre representem a una àmplia franja
de ciutadans, a un 30% de l’electorat.
Per tal de poder acomplir amb el nostre programa necessitarem una
majoria suficient de recolzament ciutadà.
La Roca necessita un canvi, no un recanvi!!!

> Grups municipals

ICV
> La prioridad: las personas
Un presupuesto es un cómputo anticipado de los gastos
que se esperan obtener. Si existe una previsión escasa
de ingresos se deben establecer unas prioridades de
inversión. El criterio con que se asignan las prioridades
sobre los gastos del presupuesto marca el carácter progresista de la política de inversión. En el presupuesto
del año 2006 ha habido un aumento de presupuesto
para Benestar Social que nos ha llevado a marcar como
líneas prioritarias de inversión :
1. Un nuevo sistema de gestión de los casals d’avis de
la población. Nos hemos replanteado qué es un casal y
que función debe desempeñar. A partir de ahora, se convierten en centros de servicios de calidad para la gente
mayor tales como podología, restaurante o lavandería
desterrando el concepto de que el Casal d’Avis es simplemente un bar. Un equipo de profesionales trabajará
con la junta de cada casal para dinamizar la actividad de
cada centro.
2. La universalización y ampliación del Servicio de
Asistencia Domiciliaria (SAD). Cualquier ciudadano y
ciudadana de La Roca lo podrá solicitar, y si reúne las
condiciones, le será asignado. Los servicios que hasta
ahora se ofertaba el Ayuntamiento a través de la trabajadora familiar se han complementado con la teleasistencia, la telealarma, asistencia en el hogar o el servicio
de comidas.
Aunque otras formaciones, que se preocupan de sobre
manera por nuestro electorado, dudan de nuestros
objetivos, ICV siempre ha antepuesto a las personas
por encima de todo, y en esa línea se está desarrollando
nuestro trabajo municipal. Que sean los ciudadanos y
ciudadanas quien decidan si se han antepuesto las personas a otros intereses en las próximas elecciones.

PSC-GIR
> Problemes de partit o
problemes de municipi?
Darrerament hi ha l’”afició” d’algunes persones a presentar
recursos contra tots els projectes urbanístics per a veure
si hi ha sort i s’aconsegueix bloquejar el projecte, amb tots
els prejudicis econòmics que pot comportar als propietaris i a l’Ajuntament. Si això passa - i pot passar tenint en
compte que les tramitacions són complexes i que no tots
els jutges tenen el mateix nivell de preparació - es demanen compensacions econòmiques que no pertoquen (això
hi ha qui li diu xantatge) per a retirar el recurs. A la Roca
no hem entrat mai en aquests jocs, per molts motius, però
el principal és que el ciutadà acabaria sent el principal perjudicat perquè l’Ajuntament disposaria de menys recursos
per a prestar serveis.
El darrer cas fa referència a un recurs i una petició
d’anotació preventiva al registre de la propietat en la
venda d’una parcel·la propietat de l’Ajuntament a Can
Font de la Parera que ha bloquejat durant mesos un conjunt d’inversions que estaven condicionades als ingressos
d’aquesta venda. Són inversions importants com la reforma del casals dels avis de la Roca i la Torreta, el centre
cultural de la Roca, l’ampliació del cementiri, la passera de
l’escola bressol o l’accés a Sant Carles.
En el passat ple l’Alcalde va demanar el suport polític dels
grups de l’oposició en aquest tema. Un suport que era bàsicament moral però que tenia la virtut d’enviar un missatge
clar de tots els partits polítics als presumptes xantatgistes
que a la Roca no es paga més del que legalment pertoca,
independentment del partit que governi.
Malauradament no vam obtenir cap suport de l’oposició,
ni tan sols moral. Des de CiU (exagerant una altra vegada)
es va comparar la Roca amb Marbella. I des d’ERC es va dir
que era un recurs de la “societat civil” i que si teníem dificultats era perquè hi havia quelcom que fèiem malament.
Doncs bé, el passat 2 de desembre es va desbloquejar
l’operació de venda i totes les inversions abans esmentades es faran, tot i la manca de col·laboració de l’oposició.
Ara bé, ha quedat retratat qui es mou sols amb el lema del
“tot s’hi val” per aconseguir desgastar i guanyar poder,
encara que sigui a costa de perjudicar tot el municipi.
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> Actes de l’Ajuntament

> Resum de plens
Sessió extraordinària - 17 de
setembre 05

Acord d’aprovació definitiva del projecte de
Centre Cultural 2a Fase.

1. Presa en consideració de la renúncia del Sr.
Jaume Joaquim Domènech i Gonzales com a
regidor de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

S’aprova per 12 vots afirmatius del grup municipal
del PSC-GIR, del grup municipal d’ICV i del grup
municipal de CiU; i una abstenció del grup municipal d’ERC.

2. Presa en consideració de la renúncia
del Sr. Salvador Illa i Roca com a alcalde
i regidor de l’ajuntament de la Roca del
Vallès.

Sessió extraordinària 1 d’octubre 05
1. Presa de possessió de la Sra. Caterina
Palma i Rovira i del Sr. Carles Fernández i
Pérez, com a regidors de l’Ajuntament de la
Roca del Vallès i elecció del nou alcalde.

Acord de contractació del projecte de
construcció del Centre Cultural 2a Fase.
S’aprova per 7 vots afirmatius del grup municipal del PSC-GIR, del grup municipal d’ICV; i 6
abstencions del grup municipal de CiU i del grup
municipal d’ERC.

Sessió ordinària - 3 de novembre
Acord d’aprovació provisional del Pla de
millora Urbana de la UA-20.
S’aprova per 7 vots afirmatius del grup municipal
del PSC-GIR i del grup municipal d’ICV; 5 vots en
contra del grup municipal de CiU i 1 abstenció del
grup municipal d’ERC.

Són candidats a alcalde:
El Sr. MIQUEL ESTAPÉ i VALLS (PSC-GIR).
El Sr. RAFAEL ROS i PENEDO (CiU).
El Sr. FRANCESC JIMÉNEZ i FERNÁNDEZ (ERC).
La votació és la següent:
MIQUEL ESTAPÉ i VALLS

7 vots

RAFAEL ROS i PENEDO

5 vots

FRANCESC JIMÉNEZ i FERNÁNDEZ

1 vot

El Sr. MIQUEL ESTAPÉ i VALLS ha obtingut la
majoria absoluta legal, per la qual cosa queda
proclamat alcalde.
El Sr. Salvador Illa i Roca, ex-Alcalde, lliura la vara
d’Alcalde al Sr. Miquel Estapé i Valls.

Sessió extraordinària
17 d’octubre 05
Acord d’aprovació del text refós del Pla
Parcial del sector els Maiols Can Planes.
Primer.- Verificar el Text refós del Pla Parcial del
sector urbanitzable SPM – 2A “Els Maiols – Can
Planas” de La Roca del Vallès, promogut per les
Societats RAICA, SA i MAS PLANAS, SA.
S’aprova per 7 vots afirmatius del grup municipal
del PSC-GIR i del grup muncipal d’ICV, i 6 vots
en contra del grup municipal de CiU i del grup
municipal d’ERC.

Acord d’aprovació de les Ordenances Fiscals
per l’exercici 2006.
S’aprova per 7 vots afirmatius del grup municipal
del PSC-GIR i del grup municipal d’ICV; 6 vots en
contra del grup municipal de CiU i grup municipal
d’ERC.

Acord d’aprovació de l’expedient de
modificació del Pressupost municipal
de l’exercici 2005, mitjançant crèdit
extraordinari excepcional.
S’aprova per 7 vots a favor del grup municipal
PSC-GIR i del grup municipal d’ICV, 1 vot en contra
del grup municipal d’ERC i 5 abstencions del grup
municipal de CiU.

Acord d’aprovació de la xifra de població a
data 1-1-2005.
Aprovar el Padró d'Habitants del municipi de la
Roca del Valles a data 1 de gener de 2005, amb un
total de 8.950 persones.
S’aprova per unanimitat.

Acord d’aprovació de l’expedient d’alteració
de la qualificació jurídica de la finca
destinada a l’antiga escola bressol.
S’aprova per 7 vots afirmatius del grup municipal
del PSC-GIR i del grup municipal d’ICV; i 6 vots
en contra del grup municipal de CiU i del grup
municipal d’ERC.

Acord de modificació dels terminis de
pagament de l’import de la compra venda de
la parcel·la de Can Font de la Parera.
S’aprova per 7 vots afirmatius del grup municipal del PSC-GIR i del grup municipal d’ICV; i 6
abstencions del grup municipal de CiU i del grup
municipal d’ERC.
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Moció sobre el nou Estatut d’autonomia de
Catalunya.
S’aprova per unanimitat

Moció de CiU sobre l’esvoranc aparegut a la
façana de l’ajuntament vell
Es rebutja la moció per 7 vots en contra del grup
municipal del PSC-Gir i del grup municipal d’ICV; i
6 vots a favor del grup municipal de CiU i del grup
municipal d’ERC.

Moció d’ERC sobre la reconstrucció de la
façana de l’ajuntament vell
S’aprova per unanimitat amb canvis consensuats
per totes les formacions.

> Des del municipi

> Notícies
> Medi Ambient

Miquel Estapé és elegit nou President
del Consorci del Parc Serralada Litoral
El passat 23 de novembre l’alcalde, Miquel Estapé,
va ser elegit per unanimitat nou President del
Consorci del Parc Serralada Litoral durant el consell plenari extraordinari que es va celebrar ahir
dimecres i agafa el relleu de Salvador Illa, que va
ser el primer President del Consorci provinent d’un
municipi del Vallès Oriental. Amb aquesta elecció
es referma el compromís de la Roca i de la comarca
del Vallès Oriental envers aquest parc periurbà.
Estapé ha destacat que “tenim el privilegi de gaudir
al costat de “casa” d’un parc natural de gran riquesa
i diversitat, que s’ha convertit en un important

espai de lleure. Hem de vetllar per la conservació
dels seus valors naturals i culturals combinat amb
un ús sostenible per part dels ciutadans”.
La Roca del Vallès gaudeix d’una gran superfície
boscosa (el 50% del nostre territori és bosc) i és
el municipi que aporta més terreny i també més
recursos econòmics al Parc.
El Consorci del Parc Serralada Litoral està integrat
per catorze municipis, dos consells comarcals i la
Diputació de Barcelona. Els principals objectius del
Consorci són la prevenció d’incendis forestals i la
conservació i protecció del patrimoni natural.

El centre cultural de la Torreta acull una jornada sobre les
oportunitats de feina per a les persones amb discapacitats
El divendres 18 de novembre, amb la presència
de l’honorable Conseller de Treball i Indústria, el
Sr. Josep M. Rañé, es va portar a terme al centre
cultural de la Torreta la jornada “Acció Social:
un repte a les empreses, una oportunitat per a
les persones amb discapacitats” organitzada pel
Consell Comarcal.
La inserció laboral de les persones que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió és un tema
fonamental per assegurar la integració social.
La Roca del Vallès és un molt bon municipi per
fer aquesta jornada atès que acull diversos equipaments de persones que pertanyen a aquests
col·lectius amb risc d’exclusió, com ara el centre

penitenciari d’adults de Quatre Camins i també
acull la Fundació Privada Vallès Oriental per a
Disminuïts Psíquics (Montserrat Montero) que
disposa d’un centre taller per a 190 persones i un
centre ocupacional per 140 persones amb discapacitat intel·lectual.
L’Ajuntament de la Roca posa el seu gra de sorra
i dona feina a quatre persones amb discapacitats
intel·lectuals en tasques de jardineria, col·labora
habitualment amb Dimas (associació dedicada
a la reinserció de presos) i disposa d’un servei
municipal d’inserció laboral per a relacionar les
ofertes de les empreses amb les persones amb
discapacitats que cerquen feina.

L’Alcalde, Miquel Estapé, el Secretari General
de l’Esport, Rafael Niubò i el Regidor d’Esports,
Carles Fernández van presidir l’acte de
col·locació de la primera pedra del pavelló
polisportiu de la Roca el dissabte 8 d’octubre
als terrenys situats al costat de la piscina i el
camp de futbol municipal. Aquesta és una de
les obres de més envergadura previstes en el
pla d’actuació municipal i té com a objectiu la
construcció d’un pavelló poliesportiu amb tres
pistes, amb una cabuda per a 500 espectadors,
una sala de musculació i una sala d’activitats

dirigides, que complementaran i s’integraran
amb els espais de la piscina i el camp de futbol,
amb una recepció i un bar-restaurant comú.
Segons ha manifestat l’Alcalde, “aquest és un
projecte de qualitat i molt ambiciós, a l’alçada
de les expectatives de l’esport roquerol, que l’ha
estat esperant durant molts anys”. La construcció del pavelló es farà pel sistema de concessió i
en un termini que oscil·larà entre els 15 i 20 anys.
Respecte el pressupost de l’obra, ascendeix a 4.5
milions d’euros i està previst que les obres durin
uns 18 mesos.

© anna mas

> Comencen les obres del nou pavelló poliesportiu
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> Notícies

La Roca és un municipi inquiet i actiu a
l’hora d’informar-se i debatre els temes
d’actualitat. Durant els darrers mesos s’han
organitzat nombroses xerrades sobre temes
tan diversos com ara les joguines, la violència de gènere, l’estatut, el domini d’internet
.CAT, els íbers a la Roca, en Romà Planas, o
sobre el sexe. Totes elles organitzades per
diferents associacions del municipi com el
Grup d’Opinió Céllecs, les Associacions de
Mares i Pares de les diferents escoles, un
grup de dones de la Roca, l’Àrea Bàsica de
Salut o bé per partits polítics.

El Parc de la Serralada,
present a la jornada
Fedenatur de Roma

> Una obra sobre la

L’Alcalde, Miquel Estapé, va participar com
a representant del Consorci del Parc de la
Serralada Litoral a la jornada tècnica Fedenatur,
que va tenir lloc el 28 d’octubre a la ciutat de
Roma. Sota el títol “El finançament dels parcs
periurbans. Com implicar els actors clau dels
parcs en el seu finançament”, la sessió es va centrar en l’exposició d’alguns casos interessants i
innovadors de finançament que es van analitzar
per tal de valorar el seu interès, així com els
seus límits.

“Éxodo”, de Remedios Oliva Berenguer
(Barcelona, 1918), és la guanyadora del 8è
Premi Romà Planas de memòria popular
que es va lliurar el passat 28 de novembre.
L’autora, que viu a Gap (França), va ser escollida per unanimitat pel jurat per la qualitat
literària de l’obra i per la força de la seva
història que narra la tristesa de marxar del
país i la penúria arran de la seva experiència
com a refugiada en el camp de concentració
d’Argelers al final de la Guerra Civil espanyola i com va donar a llum a la maternitat
d’Elna.

maternitat d’Elna guanya
el 8è Premi Romà Planas

L’Espai Jove
es trasllada
© faino

L’habilitació dels baixos de Can Torrens
com a nou centre d’atenció a la gent gran
suposarà el trasllat del Roc, l’Espai Jove.
El trasllat es farà aquest desembre al nou
local del Carrer Anselm Clavé 66. Es tracta
d’un espai de 135 metres quadrats destinats
a l’Espai Jove i el Punt d’Informació Juvenil.
El nou local compta amb una sala per a
reunions i tallers que podrà ser utilitzada
per les entitats i associacions juvenils.

Festa de Sant Sadurní
El lliurament del Premi estava inclòs en la Festa
de Sant Sadurní, que va tenir lloc del 25 al 28
de novembre amb força participació en tots els
actes i la col·laboració d’un bon grup d’entitats.
La xerrada de divendres sobre violència de gènere va acollir una seixantena de persones. Dissabte
i diumenge la prova d’agility (gossos), puntuable
pel campionat d’Espanya, va reunir molt públic.
La carpa portàtil ubicada a la deixalleria va acollir
dos concerts joves -divendres un de tecno i dissabte un de hard-core- amb molta assistència de
públic, refermant el compromís de l’Ajuntament
de la Roca amb els joves, la música i la cultura.
Dissabte a la nit també hi va haver un concert de

piano del cicle Filharmonia a càrrec de William
Kindermann (EUA) que va interpretar clàssics
com Bethoven, del que és considerat el millor
intèrpret del món, i Mozart. El concert, que
es va fer a l’Església, va reunir un centenar de
persones. Entre els quatre instrumentistes que
l’acompanyaven hi havia el clarinetista Carles
Riera, director del Conservatori de Música de
Granollers.
Altres actes destacats van ser la Fira d’Artesans
d’Alimentació, la recuperació de la ballada de
Sardanes el diumenge, i l’espectacle infantil i el
taller per a nens, amb una seixantena de participants cada un.
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El jurat va fer una menció especial a “Memòria
de Savallà”, de Celestí Comaposada Canela i
l’Arxiu de la Memòria Popular va fer una menció a dues obres de roquerols que s’han dipositat a l’arxiu: “Vivències”, de Pere Gómez
Brutau, i “Así fue mi vida”, una biografia
del seu pare feta per Rosario Avellaneda
Encinas. Enguany s’han presentat 40 obres
al Premi i l’Arxiu acull actualment 416 documents, amb 187 obres autobiogràfiques. Cal
assenyalar que ja s’ha obert el proper premi:
fins al 31 de maig es poden presentar obres
per a la novena edició.

© anna mas

Xerrades i col·loquis

> Des del municipi / Notícies

> Miquel Estapé, un dels

> Conveni de col·laboració amb el Xiprer

L’alcalde Miquel Estapé ha creat el seu
propi bloc a Internet, un diari digital personal on comentarà les principals actuacions de l’Ajuntament i els temes d’interès i
actualitat de la política municipal. A la seva
web personal http://miquelestape.blogspot.com els internautes poden trobar els
comentaris que cada setmana introdueix
l’alcalde amb la voluntat d’apropar a la ciutadania el seu Alcalde.

L’Àrea de Solidaritat i Cooperació de
l’Ajuntament signarà un conveni de col·laboració
amb el centre d’acollida El Xiprer de Granollers.
Aquest conveni formalitzarà les relacions que ja
mantenen ambdues institucions i que permetrà
que l’ajuda passi de ser puntual a continuada.
Per part del consistori, es concedirà un ajut
econòmic i suport mitjançant altres serveis,
mentre que El Xiprer prestarà ajuda a les persones necessitades de la Roca. Des de El Xiprer

primers alcaldes amb “bloc”

s’està portant a terme una important tasca
social. A més de magatzem d’aliments, l’entitat
disposa d’un menjador diari i organitza activitats en col·laboració amb altres associacions
de la comarca. Per la seva banda, l’Ajuntament
augmentarà la partida pressupostària destinada a solidaritat fins al 0,9% en els pressupostos
del 2006. Actualment, l’aportació a projectes
d’ajuda al Tercer i Quart Món és d’un 0,74% del
pressupost municipal.

> Un projecte de l’ABS i
Serveis Socials, premis Josep
M. Rueda

> La Unió Coral Centre i Energia
clou els actes del centenari
Un dinar el diumenge 27 de novembre a l’Escola
Sant Jordi amb 90 persones –entre ells l’alcalde,
Miquel Estapé, i els regidors Carles Fernández
i Cati Palma– va cloure els actes del centenari
de la Unió Coral Centre i Energia, que van
començar el setembre del 2004 i han comptat
amb diverses accions, com ara el pregó de
Festa Major del 2004, una exposició, un CD i
un llibre. Com a cloenda dels actes del centenari, els 22 cantaires també van participar, del
16 al 19 de desembre, al Festival Internacional
d’Advent de Praga (República Txeca).

El treball “Diagnòstic comunitari participatiu en
un municipi de menys de 10.000 habitants”, presentat pel Director de l’ABS La Roca, Josep Lluís
Fernández, ha estat guardonat amb el segon premi
Josep Maria Rueda, que convoca l’Àrea de Benestar
Social de la Diputació de Barcelona per quarta
vegada. Aquests guardons tenen com a finalitat
premiar i reconèixer recerques i bones pràctiques
sobre la intervenció social comunitària.

Els membres del Jurat van decidir per unanimitat
premiar, amb una dotació econòmica de 3.000
euros, el treball presentat per la Roca, i van valorar
fonamentalment el seu plantejament com a projecte que es vol dur a terme de forma conjunta entre
els Serveis d’Atenció Primària en Salut i els Serveis
Socials, així com el fet que pugui servir de referent
a municipis de petita dimensió.

© carme farrerons

Aquest és un innovador canal de comunicació amb els ciutadans que ha experimentat una ràpida expansió a Internet
gràcies a que permet comunicar d’una
forma senzilla, ràpida i barata els comentaris i opinions. Actualment hi ha diversos
polítics que disposen d’un diari digital
personal però no tenim coneixement de
cap altre alcalde que disposi d’un bloc a
data d’avui, ni a Catalunya, ni a Espanya.
Per aquest motiu el diari digital d’en
Miquel Estapé és probablement el primer
bloc d’un alcalde.

Enguany, s’han presentat 29 projectes de tot
l’Estat espanyol. L’acte de lliurament del premi
es va fer divendres 11 de novembre a la sala
d’actes de l’edifici Serradell, del recinte Mundet
de Barcelona. En l’acte de lliurament, el regidor de
Serveis Personals i Sanitat, Carles Fernández, va
destacar la importància d’aquests premis, ja que
permeten fer innovació en les polítiques de desenvolupament comunitari. Així mateix va felicitar
els tècnics de l’Àrea Bàsica de Salut de la Roca i
als tècnics de l’Àrea de Benestar Social de la Roca
per la tasca que estan realitzant en aquest projecte
comunitari.
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> Entrevista

> “Tenim un dels millors terrenys de Catalunya per
a la bicicleta de muntanya”
Entrevista a Jordi Solanas, president de La Roca
en Bike i organitzador de la Prehistòrica

> De què s’ha de parlar, de bicicleta de muntanya, BTT o mountain bike?
En català és bicicleta de muntanya. Però en el
nom vam combinar una mica l’anglès. Primer
vam posar La Roca i després “en Bike” perquè
en aquells moments es coneixa com a “mountain bike” perquè aquest esport va néixer al
Canadà i Estats Units. Ho vam fer per a diferenciar-nos del típic ciclisme de carretera.

Pessebre Vivent, i participem a la Cavalcada
de Reis, la Baixada de carretons, etc. totes les
activitats en les que es necessita gent.

© la roca en bike

> El club va néixer l’any 1991 arran d’un grup
de gent que sortíeu cada diumenge en bicicleta de muntanya. D’on ve aquesta afició?
A principis dels anys 90 va començar la moda
de la mountain bike. Hi havia gent que sortia
en petits grups o sols. En veure que sortien
regularment, vam decidir crear el Club Ciclista
La Roca en Bike, que es va fundar l’any 1991.

© la roca en bike

anant en bicicleta, esmorzant i fent xerinol·la.
Per això el club està funcionant tant bé, perquè
som un grup de gent que estem molt units tot
i les diferents ideologies i feines. Quan agafem
la bicicleta tothom s’ho passa bé, aquest és
l’únic secret. A més, ens ho fem absolutament
tot i hem intentat sempre autofinançar-nos, no
dependre de ningú i no pressionar l’Ajuntament
perquè suporti una càrrega d’una activitat que
fem per a nosaltres.

A Catalunya hi ha molts clubs de BTT però la
majoria depenen d’una botiga de bicis, nosaltres no tenim ningú al darrera.
> Hi ha antics practicants de ciclisme en ruta?
Diria que molt pocs o cap. La gran majoria de
gent erem gent que havíem practicat d’alguna
manera algun esport i que degut a l’edat i per
motius familiars i altres no podíem practicar
un esport de grup. La bicicleta, en canvi, és
un esport molt còmode perquè és individual i
surts el dia que et va bé i si no hi és tothom no
trenques el grup com en un esport d’equip.
> Sortiu faci el temps que faci, quin és el
secret d’aquesta constància?
És molt senzill: som un grup d’amics, una colla
que sortim els diumenges i ens ho passem bé

> També feu sortides especials cada any. Quin
objectiu tenen?
Fem les sortides per aglutinar el grup. Quan
se surt un parell de dies o tres sempre hi ha
més complicitat. Fem una sortida anual només
per a socis i també una sortida anual familiar,
en què ens acompanyen un cap de setmana a
llocs com Andorra, l’Estartit, etc, també amb
l’objectiu que ens deixin anar amb bicicleta de
muntanya els diumenges al matí.
> Què us aporta l’intercanvi amb altres associacions de BTT en aquests viatges?
Sempre que sortim fora del nostre territori
intentem contactar amb associacions i gent del
lloc perquè ens ensenyin els camins i corriols,
sobretot quan hem anat a Menorca, on si no
vas amb algú d’allà no et deixen passar per les
parcel·les. També vam fer una sortida a Sòria
amb un soci del club, Benito Mendoza, que és
d’allà i coneix molt bé els camins.
> Quines activitats més feu?
Participem en les festes que s’organitzen
al poble. Durant uns anys hem participat al
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> Una de les curses més conegudes del calendari de bicicleta és la cursa que organitzeu, la
Prehistòrica, per què?
Vam començar des del 1991 a organitzar una
prova de resistència i des de llavors hem anat
organitzant proves a nivell federatiu. El 1998
vam decidir organitzar una prova popular que
no depengués de ningú, amb normes pròpies.
Primer es va dir Pedalada de Tardor i després
vam buscar un nom característic, vam decidir
“Prehistòrica”, un nom popular ja que aquí a la
Roca hi ha bastants monuments megalítics a la
serralada de Céllecs que estan units per diversos corriols que sempre s’han practicat en BTT.
El nom el tenim registrat com a marca dins les
activitats esportives perquè altres curses han
tingut problemes amb el nom.
> Us heu fet un forat al calendari i en set edicions ja sou la segona cursa més popular...
Aquest any, concretament, hem tingut pràcticament 2.400 participants. Això ha desbordat
absolutament totes les previsions que teníem
perquè és molta més feina i hi ha problemes
perquè el circuït pugui absorvir tanta gent.
Tenim un dels millors terrenys que hi ha a
Catalunya per organitzar una prova de BTT;
la bona organització i el bon circuït fa que la
gent s’hi apunti. Hem tingut 800 participants
més que l’edició anterior, era absolutament
inesperat. L’any passat vam començar a tenir
dos espònsors importants, el fabricant de bicicletes K2, i la revista El Mundo de la Mountain
Bike, que ens han donat suport amb un reportatge i ha fet que vingui més gent. També hem
tingut sort que les institucions ens han donat
el suport logístic imprescindible per a poder
realitzar la prova.
> A més, heu tingut diversos ciclistes d’èlit
tot i ser una prova popular.
Enguany hi participaven el campió d’Espanya
d’èlit masculí, Carlos Coloma, que també és
el desè del món; la campiona d’Espanya sub
23, Anna Villar; i el campió d’Espanya juvenil,
David Olivé. Això també fa que hi hagi molta
gent que vulgui participar per pedalar al costat
dels campions. Aquesta cursa ja està passant
l’àmbit de Catalunya; hem tingut participants
de Madrid, València, Múrcia, Castelló, Osca,
Saragossa, la Rioja i també de França.

> Entrevista / Jordi Solanas

> Cada any varieu el recorregut?
Si, però sempre està dissenyat com un trèvol de
tres fulles, sempre es torna a prop del centre de
la Roca. La primera part sempre es fa a la zona
de Bell·lloc, la més planera i amb els camins
amples. La segona part és a Santa Agnès, amb
una mica més de dificultat, i la tercera Sant
Bartomeu i Céllecs, que és exclusivament pel
circuït llarg. El recorregut està dissenyat perquè
la gent no estigui lluny del control i poder controlar la gent ja que sempre hi ha accidents.

> Quanta gent participa en l’organització de
la prova i quina és la seva feina?
El dia de la cursa tenim uns 150 voluntaris majoritàriament del poble, que fan controls al circuït i als aparcaments, preparen els entrepans
d’esmorzar i reparteixen els regals. Enguany
també han vingut els voluntaris de Protecció
Civil de Vacarisses, que ens han ajudat en les
cruïlles amb les tres carreteres així com en els
primers auxilis pels petits accidents; sempre
arriba gent amb cops.
> Quina és l’implicació dels roquerols?
A part del voluntariat, cada vegada està agafant més implicació la gent perquè estem fent
soroll. El fet que arribin uns 2.200 cotxes fa que
tot el poble estigui pendent de l’activitat que
organitzem. Per la quantitat de gent i pel tipus

> Què destacaries dels llocs per on es passa?
En general el recorregut és molt atractiu, intentem al màxim passar per zones boscoses. Cap
a un 70% està dins el Parc de la Serralada
Litoral, això sol ja mereix una atenció especial.
Precisament, tenim una bona relació amb la
direcció i els forestals del Parc per a cuidar al
màxim els camins per on passem i no perjudicar la flora i la fauna. Així mateix, també tenim
un acord des de fa anys amb l’Ajuntament per
avisar-los de qualsevol deixalla o abocament
incontrolat que ens trobem als boscos.
de prova, es tanquen cinc carrers i fa que creem
una mica d’enrenou; però no hem detectat mai
cap problema amb ningú.

© la roca en bike

> Quan de temps us porta de feina organitzar
la Prehistòrica?
Som unes sis persones a l’organització i ens
porta uns vuit mesos de feina perquè hi ha moltíssimes coses per resoldre: espònsors, publicitat, regals, carreteres que cal tallar, parlar amb
el Parc Natural... Hem creat un gran equip de
gent i cadascú és responsable d’una part de la
preparació i la coordinació amb el grup està
funcionant perfectament. A més, un cop definit
el circuit i abans de donar-lo per bo, el fem cada
diumenge durant dos mesos.

© la roca en bike

> Hi ha dues rutes, a qui estan destinades i
per on passen?
Fem dues rutes perquè volem que sigui absolutament popular; que hi pugui venir tothom. És
un circuït que es dissenya progressiu: la primera part és més fàcil i conforme es van fent quilòmetres es va endurint fins que arriba un punt
en què pots tornar a la Roca o continuar per la
zona més dura, Sant Bartomeu i la Prehistòrica.
Com que no és competitiva, diem a la gent que
surti i disfruti; quan estan cansats poden tornar
i disfrutar l’esmorzar al pati de l’IES la Roca.

© la roca en bike

Tècnic comercial de productes químics, Jordi Solanas (Santa Maria de Merlès, 1960)
encapçala des del 2002 la junta de La Roca en Bike, entitat de 30 socis creada el
1991 per un grup d’aficionats a la bicicleta de muntanya. Roquerol des del 1983,
està casat, té dos fills i col·labora també amb el BM la Roca. Però el que més
feina li porta són les activitats de La Roca en Bike, com ara la organització de la
Prehistòrica, la segona pedalada popular del país. La darrera edició, que es va fer
el 20 de novembre, va superar les 2.400 persones i ja comença a ser un referent a
l’Estat i fins i tot a fora.

> Enguany heu superat el rècord de participants, teniu previst fer alguna limitació?
La propera edició s’ha de buscar un sistema
perquè no hi hagi els problemes d’embussos
que hi ha hagut aquest any. Altres possibilitats
són limitar dràsticament el número de participants o fer una sortida oberta just després que
la gent s’inscrigui. A primers d’any ja pensarem
en la propera edició, ara encara estem tancant
la present edició. Es tracta d’un problema greu,
ja que no és possible que un sol circuït amb una
sola sortida pugui absorvir tanta gent. 2.400
bicicletes són gairebé 5 quilòmetres de cua!

> Com promocioneu les vostres activitats?
El que millor funciona i és més barat és la pàgina web (www.larocaenbike.com). Tenim dos
responsables que se n’ocupen. Té dues parts,
una dedicada al club, on s’expliquen les sortides que fem, amb dades tècniques i fotos i les
tafaneries del club, com ara que hem canviat
d’equipació aquest any. Com a anècdota, un
club del Canadà que també es diu La Roca ens
ha demanat intercanviar un maillot. L’altre part
de la web és sobre la Prehistòrica. Uns mesos
abans s’explica com serà i un cop feta s’hi posa
la classificació i fotos. Aquest any per primer
cop es feia la inscripció per Internet i més de la
meitat dels inscrits l’han utilitzat.
> A qui recomanaries anar amb bicicleta de
muntanya?
A tothom. La bicicleta de muntanya és, després
d’anar a peu, l’esport més primitiu. I en un poble
com el nostre que té tantes zones boscoses és
ideal practicar BTT, ho pot fer qualsevol persona, sigui o no esportista. No es requereix fer
grans esforços per poder anar on vulguis; et
permet arribar a molts espais i recórrer distàncies molt més llargues que no anant a peu i pots
parar-te quan vulguis, és molt divertit. Avui en
dia, per preu, tothom pot tenir una bicicleta
de muntanya, tot i que una de bona val molts
diners. //

La Junta:
President: Jordi Solanas
Tresorer: Toni Navarro
Secretari: Josep Maria Castellarnau
Vocals: Romà Molina, Oriol Robles, Xavier
Oliveras, Xevi Castillo, Francesc Ribas i Esteban
Hernandez.
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> Tres en u

> Pessebres, patges, Reis i concerts
Pessebres Vivents, Patges, Cavalcades de Reis i dos concerts, un de Cap
d’Any i un altre de Nadal, centren les activitats d’aquest Nadal als tres
nuclis de la Roca entre aquest desembre i mitjans de gener. La majoria de
les activitats estan destinades als infants i a mantenir viva la il·lusió de
les festes nadalenques.
Ja entrat en l’any 2006, la primera activitat
que acollirà la Roca serà el Concert de Cap
d’Any del Cicle Filharmonia, amb entrada gratuïta. Tindrà lloc l’1 de gener a les vuit del
vespre a la Parròquia de Sant Sadurní i s’hi
estrenarà Filharmonia Orquestra de Cambra,
orquestra resident del cicle Filharmonia creada
aquest any. Aquesta formació, integrada per
músics solistes de les principals orquestres
simfòniques de Catalunya, està dirigida per
Josep Maria Sauret, de la Torreta, professor del
Conservatori de Música de Granollers i director de l’Orquestra de Cambra de Lleida i de la
Banda Municipal de Barcelona. Sauret dirigeix
també diverses Orquestres d’Europa com a
director convidat.

A Santa Agnès, més de cent actors participen al Pessebre Vivent, que començarà a les
set de la tarda i s’allargarà fins a les deu del
vespre a l’entorn de l’Església i de l’Horta.
L’escenificació, organitzada per l’Agrupació
Pessebrista de la Parròquia de Santa Agnès
de Malanyanes, és clàssica i compta amb un
recorregut de vuit escenes amb diàleg. Dins
l’Horta, els visitants -que tenen entrada gratuïta- podran fer diversos tastets de menjar.
I pel que fa al Pessebre Vivent de la Torreta,
es feia el 17 i 18 de desembre -quan encara no
havia sortit aquest butlletí- amb la participació de més de 200 persones coordinades pels
Amics del Pessebre Vivent de la Torreta.

El repertori que interpretaran tindrà dues
parts, cadascuna de les quals començarà
amb un divertimento de Wolfgang Amadeus
Mozart, ja que el 2006 se celebren els 250 anys
del seu naixement. A la primera part també
interpretaran el “Concert per a violí i orquestra en mi major” de Johan Sebastian Bach
amb l’acompanyament com a solista convidat
del violinista Jordan Tejedor, guanyador l’any
2004 del concurs el Primer Palau. Aquesta
serà, doncs, una primera col·laboració del Cicle
Filharmonia amb el Palau de la Música Catalana.
La segona part comptarà amb un repertori
integrat, entre d’altres, per un conjunt de danses hongareses de Johannes Brahms, danses

© stefano puddu crespellani

Les activitats de Nadal als tres nuclis de la
Roca comencen a mitjan de desembre i duren
fins a mitjan de gener. El 26 de desembre es fan
dues representacions de Pessebres Vivents.
Es tracta del de la Roca i el de Santa Agnès.
A la Roca Centre es podran veure un conjunt
de quadres i diverses parades d’un mercat als
portals de moltes cases del carrer Major, des
de l’Església fins a la carretera. A partir de dos
quarts de set de la tarda i fins a les onze de la
nit, els Amics del Pessebre Vivent de la Roca
organitzen aquesta representació amb l’ajuda
de la majoria dels veïns i de diverses entitats,
com ara la Colla de Geganters de la Roca,
Teatre Obert, Catequesi, Unió Coral Centre i
Energia i l’AMPA del CEIP Mogent.
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romaneses de Bela Bartok i dues polques de
Richard Strauss.
El primer dia de l’any també serà el dia en què
els Patges dels tres Reis Mags de l’Orient visitaran els tres nuclis del municipi. A la Torreta, el
patge reial recollirà les cartes i es fotografiarà
amb els infants al Centre Cultural, mentre que
a Santa Agnès serà al Centre Cívic, on també es
farà un espectacle d’animació infantil. I a la Roca
Centre es preveu que uns 300 nens i nenes visitin el patge reial a partir de les set de la tarda al
vestíbul de l’IES la Roca. Tornant als Pessebres,
però de figuretes, els Amics dels Pessebres de
la Roca visitaran casa per casa la trentena de
pessebres que cada any s’inscriuen a la mostra
omplint les butlletes que es poden trobar als
diversos establiments comercials. Serà el 7 de
gener i tots els participants d’aquesta onzena
edició rebran com a obsequi una fotografia
emmarcada del seu pessebre. El 2 de gener es
farà la campanya Mà Oberta, en què es recullen
paper, cartró, vidre i ampolles de cava, entre
d’altres, a la Plaça Sant Jordi, de nou del matí a
cinc de la tarda. Els voluntaris han explicat que
aquest serà l’últim any que faran la recollida.
Els ingressos que obtenen es destinen a Càritas
Parroquial.
El dia 5 de gener arribarà la nit més esperada
per als més petits: les cavalcades dels Reis
mags. A la Torreta començarà a les sis de la
tarda des de Can Tàpies passant per l’Església,
on fan cada any una ofrena, i el Centre Cultural.
A les set sortirà la comitiva reial de la Roca
Centre des de la carretera de Vilanova i pujarà
per la Rambla fins a la Plaça de l’Església, on
els Reis rebran les darreres cartes dels infants.
A continuació, Reis i patges sortiran a repartir
personalment els regals seguint cinc rutes establertes. Els regals es centralitzen el mateix dia 5
de gener de nou del matí a tres de la tarda a la
Nau, al carrer Roquerols. Pel que fa a la cavalcada de Santa Agnès, els reis surten del Centre
Cívic i van a la missa per després tenir el primer
contacte amb els infants a fora, dalt del seu
carruatge. Per a cloure les activitats de Nadal, i
ja força lluny de les dates assenyalades, la Unió
Coral Centre i Energia organitza el 14 de gener
el Concert de Nadal. Es celebrarà a les vuit del
vespre a l’Església de Sant Sadurní. //

> La lupa

> Projecte de nou CAP a Santa Agnès
i millora de l’atenció mèdica
L’Ajuntament ha donat el primer pas
perquè la població de Santa Agnès
de Malanyanes disposi d’un Centre
d’Atenció Primària (CAP). El ple va aprovar la cessió al CatSalut d’una finca
municipal de 1900 metres quadrats, ubicada a l’entrada de la població. La cessió
va ser aprovada amb els 12 vots favorables del PSC-GIR, ICV i CiU i l’abstenció
d’ERC. Dels 1.900 metres, 500 seran destinats a la construcció del centre mèdic
i els restants estaran destinats a zona
d’aparcaments i a possibles ampliacions
de l’equipament. Està previst que les
obres comencin un cop la Generalitat
acabi de redactar el projecte.

Mentrestant, l’Ajuntament ha mantingut durant els darrers mesos negociacions amb el Consorci Hospitalari de
Catalunya, gestor del CAP de la Roca
Centre, per tal que es millori l’atenció
primària al nucli de Santa Agnès. Així,
el personal mèdic dedicarà 10 hores setmanals repartides entre tres matins i
dues tardes, mentre que el personal
d’infermeria en dedicarà 10 hores més
repartides entre dos matins i tres tardes.
Les visites tindran lloc a l’actual consultori. S’incrementa el servei, doncs, de
8 a 20 hores setmanals i es cobreixen
els cinc dies de la setmana matí i tarda
entre els dos serveis. //

> S’amplia l’IES la Roca, que espera una reforma integral
Des del mes de novembre l’IES la Roca
compta amb una nova ala, que consta de
menjador, cuina i magatzem a la planta
baixa, i quatre noves aules i serveis a la
primera planta. També s’ha habilitat un
nou accés, pel carrer Prat de la Riba, per
a mercaderies, s’ha instal·lat un ascensor i
s’ha ampliat la secretaria i el departament
de professors. Aquesta ampliació respon
a la voluntat de millorar l’equipament
educatiu, que s’havia quedat petit arran
de la reforma de l’ESO i batxillerat, i que
requeria de més espai per poder portar a
terme totes les especificitats derivades de
la nova Llei.
Segons explica Josan Pac, director de
l’institut, “les condicions del centre han
millorat molt, feia molts anys que les
esperàvem”. En aquest sentit, afirma

que “permet poder treballar amb unes
millors condicions i fer una distribució
de l’alumnat molt més acurada, ara tenim
més espai”. Des de l’Ajuntament, el regidor d’Educació, Carles Fernández, també
es mostra satisfet i content per la reforma
que s’ha fet. “Valorem molt positivament
la reforma que s’ha fet perquè era molt
necessària, és un primer pas i estem treballant perquè la reforma de la part antiga es faci el més aviat possible”, explica
Fernández.
En aquest sentit, l’Ajuntament i la direcció de l’IES ha recordat al Departament
d’Educació de la Generalitat el compromís adquirit de reformar l’edifici antic,
que necessita adequar les seves aules i
solucionar les deficiències existents en
parets, goteres, pissarres, passadissos i

instal·lació elèctrica i d’aigua, que es troben en mal estat pel propi envelliment de
l’edifici, que havia albergat l’antiga escola
Sant Jordi i que té aproximadament 30
anys. La reforma també afectaria al gimnàs.
Segons Carles Fernández, “l’IES fa 10
anys que es va posar en funcionament i
esperem -i hem fet les gestions amb el
Departament- que es faci la reforma integral ja que s’han anat solucionant petits
problemes però cal fer una reforma integral per adequar l’edifici com a institut”.
En aquest sentit, afirma que “està donant
petits problemes de funcionament que
pateixen professors, alumnes i les seves
famílies. Per això estem treballant amb
l’IES perquè la reforma es faci el més aviat
possible”. //
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> Altaveu

> Un catàleg per protegir el patrimoni

L’objectiu és realitzar un inventari del patrimoni d’interès municipal per tal de recuperar-lo, conservar-lo i protegir-lo. El catàleg
inclourà descripcions dels elements arquitectònics o edificis emblemàtics del conjunt urbà, masies tradicionals disperses, i
elements d’interès històric i arqueològic. El
punt de partida serà el precatàleg del pla
d’ordenació urbana municipal i la mateixa
auditoria ambiental, on han quedat llistats la
majoria d’elements del patrimoni. En aquest
precatàleg hi destaquen els tres edificis que
la Generalitat de Catatalunya va declarar
béns culturals d’interès nacional (BCIN), el
Castell de la Roca (datat del segle VIII i

restaurat al XX), el Castell de Bell·lloch (de
data desconeguda) i el Mas de Vilalba (del
segle XII) així com les restes prehistòriques
i ibèriques, les esglésies de Santa Agnès i de
la Roca, el Molí de la Roca i can Cuana, entre
d’altres.
Cada bé catalogat disposarà de dues fitxes
individuals. La primera és la fitxa informativa, on s’identificarà gràficament el bé i que
contindrà les dades generals i jurídiques del
mateix. La segona és la fitxa de protecció, on
es detallarà l’estat actual del bé, les característiques de la protecció i on s’hi fixaran les
prescripcions de cara a futures intervencions
sobre l’element.
Segons l’Alcalde, Miquel Estapé, “el catàleg
del patrimoni serà una eina molt valuosa
que ens ajudarà a definir amb criteris tècnics
professionals quins edificis i elements cal
protegir i com”.

• Pla d’acció local de l’auditoria ambiental
(realitzat)
• Directrius i pla d’actuació per a protegir el
patrimoni arqueològic de Can Planas en
els terrenys que seran propietat municipal
(realitzat)
• Prospeccions i informe sobre les zones
d’expectativa arqueològica al pla de les
Hortes (realitzat)
• Excavacions arqueològiques realitzades a
la finca de la Vilalba amb una inversió de
300.000 ¤ (realitzat)
• Estudi de volumetria i usos per a protegir
l’edifici del Molí de la Roca (realitzat)
• Restauració dels retaules de l’església de
Santa Agnès de Malanyanes (realitzat).
© anna mas

© faino

L’arquitecte Josep Maria Masagué i l’historiador Ricard Oliva estan
fent el treball de camp per a l’elaboració d’un catàleg de patrimoni
arquitectònic, cultural, arqueològic i històric del municipi, d’acord
amb les prioritats definides pel pla d’acció local de l’auditoria
ambiental i a la moció aprovada per unanimitat el 2004.

Altres actuacions realitzades, en curs o previstes per a la protecció del patrimoni històric i cultural són:
• Catàleg del patrimoni arquitectònic, cultural, arqueològic i històric (en curs)
• Catàleg de masies i cases rurals (en curs)
• Catàleg d’arbres monumentals (en curs)
• Elaboració amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya d’un pla director
per a la protecció de la ruta prehistòrica
(en curs)

Reutilització de l’Ajuntament vell
El 18 d’octubre es va produir l’esllavissament de part de la façana de
l’edifici de l’antic Ajuntament com a conseqüència de les excepcionals
pluges dels dies anteriors. El mes d’agost i setembre d’enguany s’havien
tornat a portar a terme diverses tasques d’apuntalament per assegurar
l’estabilitat de l’edifici i es va netejar la teulada i les canals de desaigua
però malauradament les fortes i constants pluges van provocar el trencament d’alguna de les canals de la teulada generant importants filtracions
que van fer cedir part de la façana feta de terra prensada.
Tot i que l’estructura de l’edifici estava apuntalada l’esfondrament de part
de la façana suposava un risc per a l’estabilitat de l’edifici i la recomanació de tots els tècnics - tant dels municipals, com dels tècnics externs
consultats, com de les empreses d’enderroc contractades - va ser de
procedir a l’enderroc de forma immediata per qüestions de seguretat.
Prèviament l’Ajuntament es va posar en contacte amb la Direcció General
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de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya i va demanar al redactor
del catàleg del patrimoni que valorés l’interès històric de l’edifici que es
reduïa als elements de les finestres i el balcó que s’han salvat en la seva
totalitat.
L’edifici de l’Ajuntament vell és probablement del segle XIX amb una
construcció amb materials de molt baixa qualitat que tenia una façana
singular amb alguns elements d’interès històric a les dues finestres i el
balcó, probablement extrets d’alguna antiga masia o de les runes del
castell de la Roca.
En el passat ple del 3 de novembre tots les formacions polítiques van
aprovar una moció per a fer un nou equipament municipal recuperant la
façana històrica de l’ajuntament vell i utilitzant els elements dels finestrals i balcó que es van salvaguardar. En aquest sentit, dins del pla de
millora de serveis a la gent gran que es posarà en marxa al 2006 s’està
estudiant la possibilitat de construir un casal d’avis i pisos tutelats al
solar, que té més de 500 m2. //

> Xarxa ciutadana

> Termòmetre
> L'esport puja
com una febre
900 persones,
majoritàriament nens
i nenes, practiquen
l’esport en diferents
entitats esportives del
municipi
Darrerament s’han fet
les presentacions del
BM La Roca, el CF la
Torreta i, per primera
vegada conjuntament, el CF de la
Roca i la Penya
Blanc Blava de la
Roca. A la Roca
hi ha 15 entitats
esportives que
ofereixen un
ampli ventall
de possibilitats a tots els
nens i aduls a
practicar un
esport.

> Agenda
Biblioteca municipal de la Roca

Data: divendres 13 de gener a les 18h.

Espectacle familiar de Nadal
"Titelles i Animació"

Hora del conte
“Contes de tots colors”

Amb les titelles dels 3/4 de 15, descobrirem com és la història d’un Caga tió molt
particular i viurem fantàstiques històries
que ens divertiran i ens retrobaran amb un
Nadal màgic. Per celebrar-ho hem organitzat un final amb un ball molt animat i
participatiu i amb cançons.

A càrrec de: 3/4 de 15
Data: 22 de desembre a les 18h

Si voleu conèixer la història d’un petit
vailet que no deia res, però somreia d’una
manera especial...

A càrrec de Mar Ortega.
Data: dimarts 17 de gener a les 18h.
Taller per a adults-cuina
“Plats vegetarians”

El menú es composa de 3 plats: Rissoto de
ceps, Puré de patata amb tòfona i Sushi.
De forma divertida el cuiner ens ensenyarà a preparar els plats que després es
sortejaran entre els assistents... .

Espectacle familiar de Nadal
Narració i música
"El conte de Nadal"

Un espectacle interpretat i musicat que
reivindica l’esperit solidari i humà a partir d’un clàssic com és aquest Conte de
Dickens.

A càrrec de Cia. Pots Contar.
Data: dilluns 2 de gener a les 18h.
Tertúlia literària

Trobada mensual per a compartir les sensacions i els diferents punts de vista que
sorgeixen després de llegir un llibre. Si
estàs interessat en participar-hi, posa’t en
contacte amb la biblioteca

Data: dijous 12 de gener a les 20’30h.
Taller per a nens
“Fem collarets i braçalets”
Vine a la biblioteca i emporta’t un
collaret o un braçalet a casa!!! La Bel
t’ajudarà a triar el més adequat a la
teva manera d’ésser. Per participar-hi
inscriu-te a la biblioteca.
A càrrec de Maria Isabel Fiter.

A càrrec de Jesús Querol.
Data: divendres 20 de gener a les 18h.
Taller per a adults
“Taller de maquillatge”

Aprendrem a preparar la pell i treballarem
la base de tots els maquillatges. Parlarem
de les celles i de les correccions convenients als ulls. Farem una demostració
de com aplicar el coloret i els diferents
productes a escollir en el mercat.

A càrrec de Jonay Fuentes.
Data: dimarts 24 de gener a les
15.15h.
Espectacle familiar
“Un ganivet i una forquilla ballen tangos al meu plat”

L’altre dia en arribar a casa vaig veure
que totes les coses s’estaven llegint els

meus contes. Les botes un d’aventures, els
bolígrafs un d’il·lustracions...; el ganivet i
la forquilla ballaven damunt d’un plat contents per tot el que havien llegit.

A càrrec de Albert Marquès.
Data: divendres 27 de gener a les
18h.
Horaris:
Tardes: dilluns a divendres, de 15.30
a 20.30 h
Matins: dilluns a dissabte, de 10.30
a 13.30 h
Àrea de cultura
Pessebre vivent de La Roca
i Sta Agnès
Data: 26 de desembre.
Concert de música clàssica a
l'Església de St Sadurní, cicle
Filharmonia.
Data: 4 de gener.
Visita a les cases per part dels Amics
dels Pessebres, per premiar els
pessebres de les cases particulars, que
siguin més originals, ben fets,
etc.
Campanya Mà Oberta, de recollida de
paper, cartró, ampolles de cava, roba,
etc.

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

> L’empenta
Només té set anys i mig i fa segon de primària
al CEIP la Torreta. Liam Santamaria és l’autor
de la Postal de Nadal guanyadora del Concurs
d’enguany, que servirà a l’Ajuntament per felicitar les festes i que reproduïm a la contraportada
del Butlletí. El petit va dibuixar els tres reis mags
de l’Orient amb llapis de colors. Es va presentar
al concurs perquè a l’escola van fer saber que hi
havia aquest concurs i s’hi podien presentar. Va
ser l’únic nen de la seva classe que va participarhi -i dels més petits entre els participants- i quan
estava pintant el dibuix, li deia a la seva mare
que no guanyaria. I és que es pensava això perquè, de fet, és el primer concurs que guanya.

“M’agrada dibuixar perquè la meva mare és pintora”, explica Liam, orgullós i il·lusionat d’haver
participat al concurs. També n’està la seva família. El petit artista va recollir, molt content,
el premi el 2 de desembre. Consisteix en una
subscripció per un any a la piscina pública de
la Roca.
Aquest any han participat al Concurs de la
Postal de Nadal de l’Ajuntament un total de 43
nens i nenes nascuts entre 1994 i 1998. Totes
les obres que han participat en el concurs s’han
pogut veure entre el 21 de novembre i el 2 de
desembre al vestíbul de la Biblioteca Pública
de la Roca.

© anna mas

> Liam Santamaria, autor de la Postal de Nadal
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> Xarxa ciutadana

> Ascensor

> La postal

La Roca, municipi
solidari amb els més
necessitats

Dibuix guanyador per als Reis

El club Elskekorrenmolt ha organitzat una cursa
a benefici de la Marató de TV3 per a aplegar fons
per a combatre les malalties mentals. Càritas
ha organitzat la tradicional recollida d’aliments
i Mà Oberta recull paper i vidre. L’Ajuntament
acaba de signar un conveni de col·laboració amb
el centre d’acollida el Xiprer i a més s’ha compromés a destinar el 0,9% del pressupost del 2006 a
solidaritat per al 3er món.

Aquest és el dibuix guanyador del concurs per a la postal de reis de l'ajuntament per
a aquest any 2005. l'autor és liam santamaria, de set anys i mig, de la torreta.

amunt

per als propers números, seguim recollint imatges del passat proper o llunyà de la roca del vallès.
si teniu alguna postal o fotografia d'època, us animem a enviar-nos-la a l'ajuntament: intentarem
publicar-la al butlletí, o com a mínim la digitalitzarem perquè formi part de l'arxiu de la roca.
d'aquesta manera, podrem compartir el coneixement del nostre passat i enriquir el patrimoni de tots.

> Directori

avall
La pobresa del 3er món i el 4rt món
Mentre a Catalunya celebrem aquestes dates fent
grans àpats i moltes compres és bo recordar que encara
hi ha milions de persones que amb prou feines poden
menjar una vegada al dia. Alguns estan al costat de
casa nostra (l’anomenat 4rt món) i altres a països llunyans de l’hemisferi sud. Cada dia tenim l’oportunitat
d’ajudar a fer un món més just i solidari, sovint amb
petits gestos i accions. No els deixis passar!

Ajuntament de la Roca
Oficina de la Torreta
Oficina de Santa Agnès
Policia Local
Policia Local - nou telèfon
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
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93 842 20 16
93 860 41 50
93 842 47 20
93 842 20 75
600 44 55 77
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

Casal de joves de la Torreta
CEIP Pilar Mestres
CEIP Mogent
CEIP la Torreta
93 870 53 21
IES La Roca
Escola Bressol
Jutjat de Pau
Farmàcia de la Roca
Farmàcia de la Torreta
Piscines Municipals
Piscina Municipal de Santa Agnès
Arxiu de la Memòria Popular
Taxis
629 26 12 12 608 59 83 13
Deixalleria
Impressió: Litosplai, sa
Dipòsit legal: B-42105-2003

93 870 44 87
93 842 27 52
93 842 03 75
93 870 41 92
93 842 24 14
93 842 40 65
93 842 25 71
93 842 28 50
93 870 72 62
93 842 44 69
93 842 03 67
93 842 24 55
609 70 63 51
93 842 07 25

