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la roca-centre, la torreta i sta. agnès de malanyanes
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>  A fons

> Les principals actuacions per al 2006
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Equilibri pressupostari i nova inversió 
per oferir més i millors serveis al ciutadà

RECURSOS ORDINARIS   

INGRESSOS 2006 DESPESES 2006
1. Imp. Directes:IBI,IVTM, IAE, Plusvàlues 3.957.000 ¤ 1. Personal 3.006.438 ¤
2. Impost Indirecte: Construccions 1.540.000 ¤ 2. Béns corrents i serveis 4.034.998 ¤
3. Taxes, preus públics i altres ingressos 1.050.632 ¤ 3. Despeses financeres 158.538 ¤
4. Tranferències corrents 1.824.495 ¤ 4. Transferències corrents 385.095 ¤
5. Ingressos patrimonials 260.591 ¤ 5. Passius financers 903.336 ¤

TOTAL ORDINARI 8.632.720 ¤ TOTAL ORDINARI 8.488.408 ¤
RESULTAT ORDINARI 144.311 ¤

RECURSOS EXTRAORDINARIS   

INGRESSOS 2006 DESPESES 2006

3. Contribucions Especials 393.867 ¤ 6. Inversions 2.348.178 ¤
6. Gestió Patrimoni 875.000 ¤ 7. Transferències de capital
7. Subvencions per inversions 35.000 ¤ 8. Actius financers 20.000 ¤
8. Actius financers 20.000 ¤ 9. Préstecs 900.000 ¤

 
TOTAL EXTRAORDINARI 2.223.867 ¤ TOTAL EXTRAORDINARI 2.368.178 ¤
RESULTAT EXTRAORDINARI - 144.311 ¤

TOTAL INGRESSOS 10.856.587 ¤ TOTAL DESPESES 10.856.587 ¤

Cultura, Joventut i Esport

Centre Cultural de la Roca Centre* i Escola 
de Música
 1.369.000 ¤

Condicionament Centre cívic Santa Agnès 
 54.436 ¤

Projecte Casal Entitats 154.640 ¤

Condicionament Casal de Joves "El Roc"*
 18.000 ¤

Nous vestidors, gimnàs i grades del camp 
de futbol de la Torreta**

Serveis urbans

Millora del Transport públic en autobús

 240.000 ¤

Millora de l'enllumenat públic per reduir el 

consum** 38.897 ¤

Reasfaltat de carrers 120.000 ¤

Vorera del carrer Catalunya* 46.748 ¤

Millora parcs públics i jardins 173.483 ¤

Projecte d'un nou Cementiri 95.000 ¤
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Urbanisme

Horta de la Rectoria Santa Agnès*
 100.00 ¤

Reforma de la Plaça Vallderiolf de la 
Torreta* 200.000 ¤

Urbanització de la Plaça de Can Torrents**
 1.800.000 ¤

Urbanització de la Plaça del Mogent** 
 320.000 ¤

Col·lector d'aigües residuals de Can Gurri*
 368.812 ¤

Projecte d'urbanització Unitat d'Actuació 
Can Gurri 80.000 ¤

Projecte d'urbanització Unitat d'Actuació 
Sant Jordi 80.000 ¤

Projecte d’urbanització de Sant Carles 
 80.000 ¤

Projecte de l'Ajuntament vell 110.000 ¤

* Actuacions finançades parcialment o total amb 

recursos del pressupost del 2005

** Actuacions extrapressupostàries que no execu-

ta directament l'Ajuntament
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>  A fons / Actuacions per al 2006

Oferir més serveis, infraestructures i equipaments, donar més serveis per a la 
gent gran, millorar el transport i mantenir les infraestructures existents 
són els grans objectius del pressupost municipal del 2006. “La prioritat 
és millorar els serveis i fer inversions per donar compliment als objectius 
fixats al Pla d’Actuació Municipal”, assenyala Carles Fernández, Regidor 
d’Hisenda, que afegeix que es tracta d’un pressupost rigorós i amb una 
pressió fiscal per sota de la mitjana comarcal miquel estapé i valls

Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL  
Any dels serveis 
a la gent gran 
i de l’habitatge social

Comencem el 2006 amb dues prioritats. 
Primer, la millora dels serveis a la gent gran 
amb la transformació dels casals d’avis en 
centres d’atenció a la gent gran i la posada 
en marxa del servei d’atenció domiciliària 
per a tothom amb un sistema de copa-
gament en funció del nivell d’ingressos. I 
segon, la redacció dels projectes d’habitatge 
social per engegar la construcció al 2007. 
Dues prioritats molt clares que responen a 
dues grans necessitats. 
A més, portarem a terme 30 altres actuacio-
ns com la construcció del centre cultural de 
la Roca centre, l’inici de l’escola de música, 
la reforma de la plaça de Valldoriolf de la 
Torreta, el condicionament de l’Horta de 
la Rectoria de Sta. Agnès, el reasfaltat de 
carrers, el projecte del casal d’entitats o els 
projectes de condicionament de carrers de 
diverses urbanitzacions.
Comencem l’any, també, amb dues bones 
notícies per la Roca que vull destacar. S’han 
presentat les xifres de viatges en autobús 
i la Roca és el municipi de la comarca on 
s’utilitza més l’autobús. L’aposta decidida en 
millorar el transport públic ha donat els seus 
fruits: en tres anys s’ha duplicat el nombre 
de viatges i continua creixent amb les noves 
millores, com la reducció a 15 minuts de la 
freqüència de pas en hora punta.
I, per altra banda, la Generalitat ha presentat 
l’estudi de la futura línea orbital ferroviària 
entre Mataró i Vilanova i la Geltrú que 
passarà per la Roca, Granollers i Sabadell. 
Que tinguem una estació de tren, encara 
que sigui a mig termini, és una bona notícia 
perquè és un important dinamitzador social 
i econòmic i perquè ens assegura poder 
donar una resposta a les futures demandes 
de mobilitat. Ara bé, caldrà assegurar que es 
redacta el millor projecte que garanteixi el 
mínim impacte ambiental.   // 

Gent gran

Centre d'Atenció Gent Gran de Can Tàpies*

 130.000 ¤

Centre d'Atenció Gent Gran de Can 
Torrents* 130.000 ¤

Servei d’Atenció a domicili  40.000 ¤

Gestió dels Centres d'atenció a la Gent 
Gran 102.000 ¤

Habitatge

Habitatge social al Pla de les Hortes**

Pisos tutelats per a la Gent Gran**

Cooperació

0,90% destinat a projectes de cooperació i 

desenvolupament 56.767 ¤

0,9 %
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Medi ambient

Neteja del Riu Mogent** 60.000 ¤

Agenda 21 i activitats ambientals 24.840 ¤

Prevenció d'incendis forestals  26.972 ¤

Parc de la Serralada Litoral 34.000 ¤

Conservació de camins rurals 20.000 ¤
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>  Grups municipals

ERC
> A La Roca necessitem 
instruments de participació

S’han produït recenment dues polèmiques a la Roca que han tras-
cendit als mitjans de comunicació. Primer ha estat la retirada, per 
part de l’Ajuntament, d’uns cartells i pancartes d’ERC referents a 
un acte sobre l’Estatut. Aquest fet té a veure amb la manera en 
com s’apliquen les normatives de convivència i com es regula l’ús 
de la via pública. Nosaltres pensem que l’aplicació de les norma-
tives sobre publicitat en la via pública s’ha de fer amb flexibilitat, 
restringint la propaganda amb finalitat lucrativa i afavorint la 
difusió dels actes d’interès social, polític i cultural, tal i com ja es 
preveia en l’esborrany de les normes de convivència que va faci-
litar l’Ajuntament. Més encara, si tenim en compte que a la Roca 
existeixen molts pocs espais públics d’expressió. La via pública és 
de tots i cal respectar-la, però també ha de ser un espai viu i una 
eina de dinamització social. Caldria, doncs, que trobéssim entre 
tots un punt d’equilibri que no frustri més il·lusions col.lectives, i 
que permeti vies d’expressió alternatives a la via institucional.

Un altra polèmica s’ha produït com a conseqüència de la negativa 
de l’Alcalde de deixar parlar en un Ple a un grup de veïns en el torn 
de precs i preguntes, a partir de l’aplicació estricte d’una norma-
tiva local. Des d’ERC ens preguntem quines alternatives deixem 
als veïns i veïnes si, en el màxim òrgan de debat i representació 
municipal, no els permetem expressar-se, sempre i quan ho facin 
de forma educada. Quina concepció té el nostre Ajuntament del 
que ha de ser la participació popular?

Pressupostos: cal prioritzar les 
necessitats més urgents

Els pressupostos d’aquest any inclouen una partida que nosaltres 
valorem molt positivament, com és un pla integral d’assistència a 
la gent gran. Al marge d’això, nosaltres hem demanat sempre que 
els pressupostos de la Roca prioritzin l’atenció social, la inversió 
en cultura i també en rehabilitació i conservació de patrimoni. És 
a dir, inversions en aspectes que ajudin a mantenir la identitat i 
personalitat de la Roca, i a fer un poble viu i integrador. Durant 
els darrers anys el nostre Ajuntament ha prioritzat la inversió 
en equipaments, a partir dels recursos generats per la venda de 
patrimoni públic, pels convenis signats amb les empreses immo-
biliàries i per la generació d’un fort endeutament. És veritat que 
aquesta fórmula ha permès construir equipaments necessaris per 
al poble, alguns d’ells qüestionats, però amb el cost afegit d’hipo-
tecar en vàries dècades l’economia local, de perdre patrimoni de 
cara al futur i de permetre l’especulació urbanística. Aquest és un 
model en què es prioritzen els grans projectes per sobre de les 
necessitats més urgents i properes. Un model que, tenint recursos 
per fer-ho, no ha volgut evitar la caiguda de l’antic Ajuntament, 
amb el valor afegit que aquest edifici hagués tingut per la revita-
lització del casc antic de la Roca.

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

De tots els documents que belluga l’Ajuntament el Pressupost municipal 
pot ésser el més enganyós, una veritable pressa de pèl si no s’elabora amb 
un cert rigor. 
Consta de dues parts: l’ordinari i l’extraordinari.
El Pressupost ordinari són despeses de personal, compra de béns i serveis 
corrents (aigua, llum, material, vehicles, assegurances, etc.), despeses 
financeres (interessos), ajuts i subvencions a Entitats. Es financia amb els 
impostos directes i indirectes dels ciutadans, amb les taxes que es cobren 
pels “serveis prestats”, i amb nous crèdits que es puguin demanar. El 
Capítol de personal s’emporta gairebé la meitat dels ingressos. 
Aquest Pressupost Ordinari ha de quadrar a zero. Si tens vista i deixes les 
despeses una mica per sota al final et “sobren” diners i pots treure un titu-
lar a la premsa dient que l’Ajuntament té superàvit quan en realitat t’has 
deixat moltes coses per fer. 
Si t’equivoques en les previsions no passa res: comença el ball de partides 
en forma de modificacions de pressupost i llestos. Si a més has calculat 
malament a l’any següent tornes a tenir els mateixos ingressos ordinaris 
fixes en forma d’impostos dels ciutadans i endavant, “qui dia passa any 
empeny”.
Si el Pressupost Ordinari es tractés del balanç d’una empresa privada esta-
ria en fallida permanent. Cap empresa podria “suportar” que la meitat de la 
seva despesa es destinés al personal que l’ha de fer funcionar.
Comentari apart mereix el Pressupost Extraordinari o d’inversions: per 
demanar que no quedi i si convé aquest Pressupost pot ésser la carta als 
reis. Això si permet obtenir uns grans titulars a la premsa dient com som 
de bons i les moltes coses que fem, encara que alhora de la veritat no es 
faci ni la quarta part del que es diu que es farà. Serveix per a promocionar 
a aquells trepes que de grans volen ésser directors generals.
Com es financia aquest Pressupost? Aquí és on més li dol perquè 
l’Ajuntament no disposa de recursos. Crèdits? Ja no és possible perquè 
estem al límit de l’endeutament i devem 1.000 M. de Ptes. als bancs la qual 
cosa significa pagar uns 30 M. d’interessos anuals. Contribucions Especials? 
Són els veïns qui paguen la urbanització dels seus carrers. (Es computa com 
a guany i com a despesa). Subvencions? Si no presentes un bon Projecte 
global les administracions superiors no et donen diners. En els darrers deu 
anys s’han perdut grans oportunitats de demanar fons de cohesió europea 
(Feder). Només queda doncs la gestió de patrimoni ...
Amb l’eufemisme “gestió de patrimoni” es vol vestir i encobrir el que en 
realitat és la venda continuada de totes les propietats municipals. En els 
darrers 10 anys més de 4.000 M. de Ptes. Tenint en compte que el patrimo-
ni es revaloritza contínuament, (en els darrers anys de l’ordre d’un 16 i un 
18% anual), vendre el patrimoni significa ésser cada dia més pobres. S’ha 
perdut la oportunitat de constituir el patrimoni municipal del sòl per a 
poder gestionar-lo correctament afrontant noves inversions i renegociant 
contínuament els crèdits en funció de la seva revalorització. I s’han venut 
tot el que teníem !!!. S’ha posat el municipi al peu dels cavalls dels cons-
tructors de sempre i de les multinacionals desembarcades en el territori i 
mentre ells facturaven més de 300.000 M. de Ptes. al poble ens han donat 
les engrunes. Això si, jardins de peu de carretera, carrers i places que ara 
hem de mantenir. 
En el símil d’una economia domèstica, quan s’ha arruïnat una família pel 
seu mal cap diu una antiga dita catalana: Què hem de fer? Vendre la casa 
i anar a lloguer.
Ésser cada dia més pobres ...
La Roca necessita un canvi. No un recanvi !!

CiU
> El pressupost municipal
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>  Grups municipals

PSC-GIR
> La Roca tindrà una estació 
de tren

ICV
> El espectáculo más grande 
del mundo

El passat 30 de desembre la Generalitat de Catalunya va 
presentar l’estudi del traçat de la futura línia orbital ferro-
viària entre Mataró i Vilanova i la Geltrú que passarà pels 
municipis de la Roca, Granollers, Terrassa, Sabadell, entre 
d’altres. Disposar d’una estació de tren a la Roca suposarà 
una substancial millora de la mobilitat i un important 
dinamitzador social i econòmic. 

La mobilitat s’ha incrementat espectacularment als 
darrers anys i continua creixent: la llibertat i la facilitat de 
desplaçar-se forma part del nostre mode i qualitat de vida 
al qual no volem renunciar. Els indicadors que tenim a la 
Roca són molt rellevants i alhora preocupants: hi ha dos 
vehicles per habitatge, fem més de 4.200 viatges cada dia 
fora del municipi i en més del 80% dels casos utilitzem el 
vehicle privat.

L’aposta que fa l’Ajuntament de la Roca és la de prioritzar 
el transport públic perquè és l’única manera per poder 
donar resposta a mig termini d’una forma sostenible a 
l’increment de desplaçaments. L’Ajuntament de la Roca 
està fent un enorme esforç de promoció de l’autobús: des-
tina cada any més de 300.000 ¤ a reforçar la concessió de 
la línia amb Granollers, una inversió que ha permès dupli-
car en tres anys el nombre de passatgers i convertir-nos 
en el municipi de la comarca on s’utilitza més l’autobús, 
amb 15 viatges a l’any per habitant. 

Però amb l’autobús no és suficient per atendre a la mobili-
tat creixent: l’Ajuntament fa una aposta decidida pel pro-
jecte de la línia orbital ferroviària perquè és un transport 
públic d’alta capacitat, sostenible, inclusiu socialment, 
que trenca la radialitat de les infraestructures i que poten-
ciarà la comunicació en xarxa.

Tot i els avantatges, som molt conscients que hem 
d’assegurar que s’elabora un projecte amb el mínim impac-
te ambiental. El traçat de la línia proposa una estació a 
prop de l’antic camp de futbol i anirà en bona part paral·lel 
a l’autopista de Mataró, i per tant haurem de posar espe-
cial cura en protegir les zones properes d’especial interès 
ecològic, com el riu Mogent, la “bassa dels ànecs” i el Parc 
de la Serralada Litoral.

El pasado mes de Diciembre, el compañero d’ERC pre-
sentó una moción para abrir una investigación por la 
retirada de carteles y pancartas ilegales de un acto. No 
sólo se había saltado la ordenanza municipal si no que 
fue reprendido por el concejal responsable. Menudo 
bochorno, por no decir el que ni siquiera se había leído 
la moción que supuestamente él había escrito. Más. 
Proponer expropiar el Pla de les Hortes entero. Si insta-
lásemos una fotocopiadora de billetes, tal vez. Al menos 
se llevó felicitación del Alcalde por haber intentado 
hacer un presupuesto alternativo.

Pero no solo nos sorprende ERC, si no que CiU es la que 
se lleva el gato al agua con su política-espectáculo, com-
parable al circo añadimos. En la pista central del pleno, 
la verborrea bicefálica del grupo martillea la inteligencia 
de los asistentes con perlas como  “la justicia depende 
del pie con el que se levante el juez” en referencia si el 
alcalde no debe votar, para posteriormente sentenciar 
que “será la justicia quien debe decidir” otros temas 
judiciales en los que están embarcados; le ponen una 
vela a dios y otra al demonio. 

Además, demostrando su propia coherencia política 
ante el Alcalde, el portavoz de de CiU se permite el lujo 
de salir de la sala en una votación ya que su trabajo está 
relacionado con lo que se va a votar. Puro surrealismo. 
Por otro lado, resulta que están allí “para fiscalizar”, o 
sea, controlar simplemente, no plantear alternativas. 
Nosotros que entendíamos la política como una dis-
cusión de ideas y alternativas. Luego se preocupan de 
nuestros votos.

No solo han estado retrasando importantes logros para 
la Roca como la vivienda social en el Pla de les Hortes 
si no que ahora cuentan con hooligans entre el público 
asistente al pleno. Lo próximo podría ser un referéndum 
para el Pla de les Hortes. Pero dejen votar a la gente de 
la Torreta y Santa Agnès que también tienen derecho a 
decidir.
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>  Actes de l’Ajuntament

> Resum de plens

Sessió extraordinària - 15 de 
desembre 05

Acord d’aprovació provisional del Pla Parcial 
del sector SPR-4 “Les Hortes”.

S’aprova per 7 vots a favor (PSC-GIR i ICV); 6 vots 
en contra (CiU i ERC).

Acord d’aprovació del projecte 
d’urbanització dels jardins de can Torrents i 
entorn.

S’aprova per 12 vots a favor (PSC-GIR, ICV i CiU), i 
1 vot en contra (ERC).

Acceptació del desistiment de la modificació 
puntual del Pla General tramitat a instàncies 
de la Fundació Privada de Disminuïts 
Psíquics del Vallès Oriental.

S’aprova per unanimitat.

Acord d’aprovació del mapa acústic del 
municipi de la Roca del Vallès.

S’aprova per unanimitat.

Acord d’adjudicació de les obres del Centre 
Cultural 2a Fase.

S’aprova per 7 vots a favor (PSC-GIR i ICV), i 6 
abstencions (CiU i ERC).

Acord d’acceptació de subvenció del PUOSC 
per a l’execució del projecte del Centre 
Cultural 2a Fase.

S’aprova per unanimitat.

Acord d’establiment del servei d’atenció 
domiciliària.

S’aprova per unanimitat.

Acord de distribució del finançament dels 
ingressos procedents de la venda de Can 
Font de la Parera.

S’aprova per 7 vots a favor (PSC-GIR i ICV); 1 vot en 
contra (ERC); i 5 abstencions (CiU).

Acord d’aprovació del Pressupost municipal 
per l’exercici 2006 i la plantilla de personal i 
relació de llocs de treball.

S’aprova per 7 vots a favor (PSC-GIR i ICV); 5 vots 
en contra (CiU); i 1 abstenció (ERC).

Acord d’autorització, i disposició de 
les despeses d’urbanització del Polígon 
Industrial de Vallderiolf. 

S’aprova per 7 vots a favor (PSC-GIR i ICV); i 6 
abstencions (CiU i ERC).

Acord de ratificació de la resolució d’Alcaldia 
per la qual s’acorda la interposició de recurs 
de cassació contra la sentència del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya, en el 
recurs 503/2001. 

S’aprova per 7 vots a favor (PSC-GIR i ICV); 5 abs-
tencions (CiU); i 1 abstenció (ERC).

Mocions d’ERC

Moció sobre l’edifici de l’antic escorxador
Es rebutja la moció per 7 vots en contra (PSC-GIR 
i ICV), i 6 vots a favor (CiU i ERC).

Moció de censura de l’actuació del secretari 
municipal
Es rebutja la moció per 12 vots en contra (PSC-GIR, 
ICV i CiU), i 1 vot a favor (ERC).

Moció de CiU

Ordenança sobre conservació i seguretat  
dels paraments exteriors dels edificis

Es deixa la moció sobre la taula i no se sotmet a 
votació.

Sessió ordinària - 2 de febrer 06

Acord d’aprovació de l’expedient d’alienació 
de la finca del c. Catalunya, 206.

S’aprova per 7 vots a favor (PSC-GIR i ICV), 1 abs-
tenció (ERC) i 4 vots en contra (CIU)

Acord de sol·licitud d’un canvi en l’actuació 
finançada pel PUOSC.

S’aprova per 11 vots a favor (PSC-GIR, ICV I CiU) i 
1 abstenció (ERC).

Acord de delegació a l’OAGTL de facultats 
recaptatòries.

S’aprova per unanimitat.

Acord d’increment del règim 
d’indemnitzacions i retribucions dels 
membres de la Corporació.

S’aprova per unanimitat.

Acord de declaració de la compatibilitat del 
Sr. Pere Torres amb activitat docent a la UPC.

S’aprova per unanimitat.

Acord d’aprovació inicial del reglament dels 
camps de futbol.

S’aprova per 8 vots a favor (PSC-GIR, ICV I ERC) i 
4 abstencions (CiU).

Acord de resolució de l’expedient 
sancionador 14/2005 per infracció de 
l’Ordenança de Tinença d’animals domèstics.

S’aprova per unanimitat

Moció de CiU

Sobre l’Ordenança de manteniment de façanes

S’aprova per unanimitat.

Moció d'ERC

Sobre el dret del poble de la Roca a decidir 
sobre el projecte de futur

Es rebutja per 7 vots en contra (PSC-GIR, ICV), 1 a 
favor (ERC) i 4 abstencions (CiU).

EN CARLES FERNÁNDEZ VA PRESENTAR 
EL PRESSUPOST MUNICIPAL PER AL 2006
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>  Medi Ambient

>  Des del municipi 

> Notícies

Els pessebres vivents de Santa Agnès de 
Malanyanes i el de la Torreta han celebrat aquest 
Nadal passat la seva desena edició. Tots dos ho 
han fet amb molt públic en les seves represen-
tacions. A Santa Agnès, l’Associació Amics del 
Pessebre de Santa Agnès de Malanyanes va 
comptabilitzar fins a 1.300 persones que van 
seguir les cinc escenes i el mercat en l’entorn 
natural de l’església i boscos propers. Un total 
de 100 voluntaris del poble van participar en 
la construcció, en fer el menjar i en la posa-
da en escena d’aquest pessebre vivent que va 
acabar amb un desenllaç apoteòsic, acompa-
nyat de pirotècnia, en l’escena de la persecució 
d’Herodes.  

A la Torreta, els Amics del Pessebre Vivent de la 
Torreta per primer cop van esgotar les entrades 
i un grup de gent es va haver de quedar fora. 
Calculen, comptant als infants, que van tenir uns 
2.000 espectadors. Hi va tenir a veure el 10è ani-
versari i també el bon temps. Fins a 250 voluntaris 
van participar enguany en el pessebre vivent, que 
va estrenar un decorat del Poble de Betlem en 
tres dimensions que han pogut sufragar gràcies 
a l’ajut de 6.000 euros que han rebut d’empreses 
col·laboradores i de l’Ajuntament. Pel que fa a 
escenes i diàlegs, que cada any varien, enguany 
van substituir l’escena d’Herodes per la trobada 
dels tres reis de l’Orient, que procedeixen de 
rutes diferents.

Els Pessebres Vivents de la Torreta i Santa Agnès fan deu anys 

L’aposta pel transport públic ha convertit la Roca 
en el tercer municipi de la comarca en número 
de viatgers (149.000 durant el 2005), després de 
Granollers i Mollet, i en el primer municipi en 
valors relatius amb una mitjana de 16 viatges per 
habitant i any. L’alcalde, Miquel Estapé, va presen-
tar el 7 de febrer la nova línia entre la Roca centre 
i Granollers, així com el nou vehicle que realitza 
aquest servei. L’objectiu d’aquesta nova línia, que 
funcionava des del setembre en proves, és reforçar 
en hores punta la ja existent. D’aquesta manera, el 
servei funciona de 7 a 9.30 i de 17 a 20.30 hores, tots 
els dies laborables excepte l’agost.
Durant el matí, hi ha cinc expedicions i durant la 
tarda, set. Algunes arriben fins a les urbanitzacions 

de Roca 2 i Can Borrell, i s’ha incrementat el servei 
al centre comercial La Roca Village i al polígon 
industrial Can Font de la Parera.  Així, s’ha pogut 
augmentar la freqüència d’autobusos entre la Roca 
centre i l’estació de Renfe de Granollers-Centre, 
de manera que hi ha servei aproximadament cada 
15 minuts.  
En els tres darrers anys, la Roca ha duplicat el núme-
ro de passatgers, gràcies a l’enorme esforç que 
realitza l’ajuntament  promocionant el transport 
públic, destinant cada any més de 300.000 euros 
a la concessió de bus de la línia amb Granollers. 
A més, enguany el municipi es beneficiarà d’un 
ajut de 8.551 euros del Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat. 

> La línia d’autobús de la Roca és la més utilitzada de la comarca
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Entre la segona quinzena de desembre 
i finals de gener, l’empresa DRIM, con-
cessionària del manteniment del parc de 
jardins del municipi de la Roca, ha fet els 
treballs de neteja del riu Mogent entre la 
passera ubicada al final del carrer Església 
i el carrer Roquerols, en uns 814 metres de 
longitud.  
Els treballs han consistit en la neteja de 
canyes, la retirada de residus, la tallada 

d’arbres del mig del riu i la replantació de 
vegetació de ribera als marges. 
Amb aquesta actuació, que ha costat gai-
rebé 65.000 euros, s’ha millorat la funció 
del riu Mogent com a connector biològic 
entre el riu Besòs i els ecosistemes situats 
a la zona d’influència del riu; s’ha facilitat 
el drenatge de les aigües; i s’ha millorat la 
qualitat i la funció paisatgística i d’espai de 
lleure ciutadà. 

Neteja del riu Mogent
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L’Oficina d’Atenció Ciutadana de Santa 
Agnès de Malanyanes es traslladarà aquest 
mes de març de la masia d’El Molí al primer 
pis del Centre Cívic, situat al carrer Jaume 
Cuyàs. A les noves dependències es conti-
nuaran prestant els serveis de registre, ins-
cripcions, altes i volants d’empadronament, 
sol.licituds i informacions diverses, cites 
amb regidor delegat i tècnics, etc. 
L’horari d’atenció es manté els dimarts i 
dijous de 10 a 13 h. 

L’Oficina Ciutadana de 
Santa Agnès es trasllada 
del Molí al Centre Cívic
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>  Des del municipi 

> Notícies

L’Alcalde, Miquel Estapé, es va reunir el passat 
mes de desembre amb ADIF (Administrador 
de Infraestructuras Ferroviarias), empresa 
pública depenent del Ministeri de Foment, 
encarregada de les obres del TGV per a fer 
un seguiment de l’aprovació definitiva del 
traçat, de la redacció del projecte i de l’estudi 
d’impacte ambiental, especialment a les zones 
de Can Colet i Valldoriolf.

El Sr. Jordi Prats, coordinador de les actua-
cions de l’ADIF, va informar que els treballs 
van endarrerits i que encara es trigaran uns 
mesos per a l’aprovació definitiva del traçat 
i per a presentar el projecte constructiu del 
TGV en el tram que passa pel nostre municipi. 
Tot i aquest endarreriment es manté el com-
promís d’ADIF de fer arribar el TGV a Figueres 
al febrer de 2009. A la web municipal, www.
laroca.org, estan publicats els documents de 
les alternatives de traçat de la Generalitat de 
Catalunya que va facilitar ADIF.

Durant els darrers mesos l’Alcalde s’ha reunit 
amb una vintena de propietaris afectats i ha 
realitzat diverses reunions amb l’Associació de 
Veïns de Can Colet.

> L’Alcalde es reuneix 
amb ADIF per a fer un 
seguiment del TGV

Les obres d’adequació de la planta baixa de 
l’edifici de Can Torrents com a futur Centre 
d’Atenció a la Gent Gran van començar a pri-
mers de febrer. Aquesta actuació s’emmarca en 
el pla de millora de la qualitat de vida de la gent 
gran i persones dependents que té en marxa 
l’Ajuntament. 
Justament amb aquest objectiu es traslladarà 
l’actual casal d’avis de la Roca centre, que ara 
ocupa l’edifici del carrer Catalunya, davant del 
consistori, a la planta baixa de Can Torrents, 
on a més complir la seva funció com a punt 
de trobada del col·lectiu, es prestaran tot un 

seguit de serveis que milloraran la qualitat de 
vida dels més grans.
Està previst que les obres durin aproximada-
ment dos mesos i que el centre comenci a fun-
cionar a partir del juny. Simultaniàment s’esta 
procedint a la contractació de les reformes 
de Can Tapias perque els dos centres iniciïn 
les seves activitats en la mateixa data. Els 
usuaris gaudiran de diversos serveis, com ara 
podologia, fisioteràpia, activitats físiques de 
manteniment, servei de menjador, bugaderia 
i perruqueria. El centre obrirà les seves portes 
de dilluns a diumenge, de 10 a 20 hores. 

Comencen les obres d’adequació de Can Torrents 
com a centre d’atenció a la gent gran 

El gener passat el Departament d’Educació de la 
Generalitat va col·locar un nou mòdul prefabri-
cat al nou CEIP Mogent per acollir les dues clas-
ses de P-4. Aquest nou edifici ha permès l’escola 
alliberar l’espai del menjador i sala polivalent. 
A partir del setembre és previst que s’instal·li 
un nou mòdul prefabricat al centre, que estaria 
destinat a les dues línies de P-5. Aquests mòduls 
són provisionals i se substituiran un cop el 
Departament d’Educació construeixi l’escola. 
Està previst que les obres del nou CEIP Mogent 
comencin durant aquest any.

Nou mòdul per a P-4 
al CEIP Mogent
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>  Des del municipi / Notícies
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Darrerament s’han publicat a la premsa les 
xifres de construcció d’habitatges a la comar-
ca durant els darrers 6 anys. Segons aquestes 
dades tota la segona corona metropolitana 
està creixent molt, bàsicament pels preus 
de l’habitatge i per la recerca d’una millor 
qualitat de vida. Dins d’aquest context de 
creixement general, les dades objectives que 
s’han publicat mostren que La Roca ha crescut 
de forma moderada: si mirem el nombre total 
d’habitatges construïts la Roca és el 12è de 
la llista, darrera de Cardedeu, la Garriga, les 
Franqueses, Parets o Llinars. 

> Creixement urbanístic 
moderat

La Torreta acull un programa pilot, el procés 
d’intervenció i participació comunitària, que té 
per objectiu millorar la salut i, per tant, la qua-
litat de vida dels veïns amb la seva implicació 
activa. El projecte l’impulsa, des del febrer de 
2004, l’equip sanitari i social de l’Àrea Bàsica 
de Salut de la Roca (ABS) amb l’objectiu de 
poder-lo fer extensible a tot el municipi. Segons 
expliquen els promotors, molts dels problemes 
de salut actuals (obesitat, problemes psicolò-
gics, drogodependències, etc.) tenen una base 
social molt important i no es poden atendre 
amb eficàcia des de l’atenció individualitzada. 
Per això volen explorar formes de treballar en la 
prevenció d’aquests problemes a nivell de tota 

la població i afrontant-los des d’una perspectiva 
multidisciplinar. 
Al novembre es va constituir un grup promotor, 
format per veïns de la Torreta, que han elaborat i 
signat un document de suport al projecte i l’han 
presentat a l’Ajuntament, que li dona suport. 
L’equip d’atenció primària de l’ABS ha rebut una 
beca de la Diputació de 3.000¤, per a fer una 
investigació del projecte, i una altra de l’IES de 
1.500¤, per a formació i assessorament.
Aquesta primavera els impulsors tenen previst 
fer una trobada comunitària en què convidaran 
totes les entitats i persones de la Torreta per a la 
presentació del resum de dades per començar a 
planificar les intervencions segons les prioritats.

> L’ABS promou un programa per vetllar per la salut comunitària

Des de finals d’any, el municipi de la Roca 
compta amb un mapa de capacitat acústica 
que delimita el grau de contaminació acústica 
que hi pot haver en cada un dels nuclis urbans. 
Aquest estudi elabora una radiografia del soroll 
del municipi i inclou un mapa que classifica 
cada zona en funció del nivell de contaminació 
acústica permès. L’objectiu últim d’aquest mapa 
és controlar i reduir la contaminació acústica, 
especialment en les zones residencials.
Per elaborar el mapa, l’Ajuntament va encarregar 
a una empresa especialitzada un estudi de con-
trol acústic que prengués mesures als diferents 
nuclis i urbanitzacions. Van fer un mostreig de 13 
punts de mesura amb un fonòmetre que regis-
trava el soroll durant 24 hores i unes 12 mesures 
més d’un quart d’hora. 
S’han pres mesures de forma especial a la zona 
dels habitatges de Can Colet que estaran pro-
pers al tren de gran velocitat per a poder com-
parar si aquesta infraestructura genera sorolls 
addicionals i poder exigir, si és dona el cas, 
mesures correctores addicionals.
Tot i que els resultats en general han estat 
bons, s’han fet alguns requeriments a ACESA 
(per la zona del peatge de l’autopista AP-7) i a 
Fecsa-Endesa (per la subestació transformado-
ra de “fàbriques”) atès que en algunes franges 
horàries es troben per sobre dels límits definits.

> La Roca es dota d’un 
mapa per limitar la 
contaminació acústica   

Municipi Habitants Superf.  Habit. Habitatges 
  en Qm2 per Qm2 Construïts 
    2000 - 05

Granollers 56.456 15,0 3.774 2.252
Cardedeu 14.514 12,2 1.186 2.012
Franqueses del Vallès 14.754 29,7 496 1.858
Garriga 12.923 19,1 678 1.802
Sant Celoni 14.278 65,5 218 1.666
Mollet del Vallès 50.691 10,8 4.694 1.653
Parets del Vallès 15.912 9,1 1.756 1.313
Caldes de Montbui 15.096 37,7 401 1.190
Canovelles 14.001 6,8 2.071 1.129
Montornès del Vallès 14.065 9,6 1.473 1.048
Llinars del Vallès 7.834 27,7 283 1.021
La Roca del Vallès 8.685 36,8 236 925
Lliçà d’Amunt 12.009 22,4 537 887
Sta Maria de P.tordera 7.499 17,1 439 784
Bigues i Riells 6.636 28,2 236 763
Vilanova del Vallès 2.932 15,2 193 750
Ametlla del Vallès 7.111 14,1 503 728

El 3 de febrer es va presentar “Fem Pinya”, una 
actuació iniciada l’any passat adreçada a nois 
i noies de sisè de primària que forma part del 
programa de prevenció de les drogodependèn-
cies que l’Ajuntament va posar en marxa el 2001. 
Aquest programa preventiu busca fomentar els 
valors i l’autoconeixement personal per evitar 
l’accés dels infants i els joves a les drogues. 

La característica principal de “Fem Pinya” és el 
seu caràcter extra-escolar i comunitari, ja que 
totes les sessions es fan a dos quarts de sis de 
la tarda i en diversos serveis i equipaments del 
municipi (piscina, Espai Jove, Biblioteca, ABS, 
etc.). Les persones que dinamitzen les sessions 
són els mateixos tècnics d’aquests equipaments, 
que actuen d’agents de prevenció. L’objectiu és 
donar la mateixa informació i missatges preven-
tius en els diversos serveis municipals. 

El programa de prevenció es completa amb actua-
cions als centres escolars: els Centres d’Educació 
Infantil i Primària fan una activitat titulada “Els 
meus amics, el meu jardí”, mentre que a l’Institut 
d’Educació Secundària cada curs té una activi-
tat: “Construint Salut” (1er ESO), “Fumes?” (2on 
ESO), “Cannabis, com ho vius?” (3er ESO) i “Febre 
del Divendres Nit” (4t ESO). I adreçat als pares i 
mares, es fa el programa “Drogues? Parlem-ne!”.

> Es presenta “Fem pinya”, dins 
el programa de prevenció de 
drogodependències



>  Entrevista

> Tradicions vives a la Roca
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Entrevista a voluntaris dels pessebres vivents 
i les cavalcades de Reis

Paolo Pessina (Monza, Itàlia, 1963)
Aparellador
Secretari de l’Associació del Pessebre Vivent de 
la Roca

> Des de quan i per què ets voluntari?
Des del 1997. Em vaig fer voluntari perquè al 
carrer Major els veïns ens ocupem una mica de 
tot: del sopar al carrer, del pessebre vivent, de 
la coral... Hi ha molta germanor i és una manera 
d’estar integrat i fer les coses entre tots.

> Què és el que més t’agrada?
La germanor, sobretot el tracte amb les perso-
nes. Fem una feinada per construir i preparar 
el pessebre vivent, treballant de set del matí a 
onze de la nit i el fet de fer-ho tots junts, amb 
amistat, és el que et satisfà. I també el fet de fer 
una cosa perquè la pugui gaudir tot el poble. El 
més bonic és quan veus la gentada que ho ve a 
veure, t’oblides de la pencada que has fet.

> Quina dificultat té ser voluntari?
Més que res la disponibilitat, perquè tothom 
treballa. Arribem tard a casa als vespres i quan 
s’ha de muntar el pessebre és al vespre i has de 
prendre les hores de la nit.

> Rebeu un reconeixement pel vostre treball?
Sí, el reconeixement, en el nostre cas, és quan 
fem aquestes actuacions, la gent hi participa i 
ens ajuda, sobretot disfruta del moment.

> Hi ha recanvi generacional?
Sí, perquè el pessebre vivent l’ha muntat gent 
que té uns 50 anys. Ara hi ha gent més jove 
darrera. És una tradició que no volem que es 
perdi. Per això intentem que en aquestes acti-
vitats hi hagi sempre la canalla, que facin cagar 
el tió, participin en la comparsa dels Pastorets... 
perquè s’ho passin bé i així garantim el recanvi 
generacional.

> Us trobeu la resta de l’any?
Sí, perquè fem altres activitats junts. L’Associació 
de Veïns del carrer Major organitza la catifa de 
flors de Corpus, el sopar al carrer i altres activi-
tats. Jo, per exemple, també sóc president de la 
Coral Centre i Energia de la Roca.

Marcial Fernández (Barcelona, 1959)
Professor de matemàtiques de l’IES la Roca
President d’Amics del Pessebre Vivent de la 
Torreta

> Des de quan i per què ets voluntari?
Des del començament de l’associació, el 1996. Va 
començar com una activitat de la Comissió de 
Festes per Nadal i va tenir una resposta tant gran 
que fa vuit anys vam crear una associació. 

> Què és el que més t’agrada?
La sensació de germanor. Hi ha altres activitats en 
què també hi ha aquest ambient, però aquí inten-
tem fer un projecte comú. Hi ha des de nadons a 
persones de 80 anys. Tots plegats podem tenir una 
idea en comú i realitzar-la. Seria impossible fer 
un muntatge com aquest sense la participació de 
molta gent, cadascú aporta el seu granet de sorra 
necessari i imprescindible. En el nostre barri el 
pessebre ha estat un punt de trobada.

> Quina dificultat té ser voluntari?
La inversió de temps i, a vegades, de diners, per-
què el temps són diners. Per exemple, has d’agafar 
el cotxe per anar a buscar material a fora.

> Rebeu un reconeixement pel vostre treball?
Sí, la gent ens felicita cada any i participa visitant 
el pessebre. En general, valora molt positivament 
aquesta feina i tothom col·labora una mica en el 
que pot. Hi col·laboren unes 250 persones perquè 
indirectament tothom hi té algú implicat.

> Hi ha recanvi generacional?
Sí, vam tenir un moment que ens donava la sensa-
ció que hi havia una crisi i aquell any, el 2002-2003, 
van entrar tres persones a la junta. Després això ha 
servit d’enllaç amb altres joves que s’han implicat. 
De nens i nenes n’hi ha un munt perquè hi ha molts 
matrimonis joves implicats.

> Us trobeu la resta de l’any?
Sí, aquest febrer fem una trobada per passar la 
pel·lícula del pessebre, fer festa i un sopar. Al maig 
fem l’assemblea general i al juliol, per la Festa 
Major, una cursa de cargols. Ens tornem a trobar 
per preparar el pessebre al setembre, uns per fer 
els decorats i altres per assajar les escenes.

Toni Albaladejo (Barcelona, 1957)
Productor d’espectacles
Voluntari de l’Associació d’Amics del Pessebre 
de Santa Agnès de Malanyanes

> Des de quan i per què ets voluntari?
Fa 10 anys. Me’n vaig fer perquè estimes les 
coses que es fan de bon cor i la gent que em va 
demanar que ajudés en la posada en escena, que 
són els autèntics promotors del pessebre vivent, 
han aconseguit que la gent del poble es conegui 
i construeixi valors com ara la convivència.

> Què és el que més t’agrada?
L’esperit de col·laboració i el descobrir que els 
més petits, i fins i tot la gent gran, s’emociona 
quan aconsegueixen fer les escenes del pessebre 
i reben l’aplaudiment i agraïment del públic.

> Quina dificultat té ser voluntari?
Els horaris, que sempre són en caps de setmana i 
això t’obliga a  robar hores a la família. Però des-
prés quedes sobradament gratificat pel resultat 
de la festa i l’alegria que vivim tots plegats.

> Rebeu un reconeixement pel vostre treball?
Rebem un total i entusiasta reconeixement i 
col·laboració dels veïns de Santa Agnès. Però, 
com sempre, ens agradaria que absolutament 
tothom s’afegís a la festa. 

> Hi ha recanvi generacional?
Sí, la meitat de la gent que hi participa són 
joves de totes les edats que descobreixen que, 
amb aquestes col·laboracions, poden construir i 
trobar sortida a ambicions ocultes, com fer ves-
tuari, cuinar el brou o construir cases i muntar 
escenaris. Aquest va ser el meu cas a Cardedeu, 
on muntàvem concerts. 

> Us trobeu la resta de l’any?
Sí, perquè som poca gent i els mateixos organi-
tzem la Festa Major, el brou i la Festa de Santa 
Agnès, entre d’altres, i col·laborem en totes les 
activitats. El pessebre el comencem a preparar 
passat l’estiu per veure quines escenes farem i 
quines canviarem. Parlem sobretot de què hem 
fet malament i què es pot millorar per l’any 
següent aconseguir un pessebre vivent millor.
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>  Entrevista / Voluntaris Pessebres i Cavalcades

Tres voluntaris dels pessebres vivents i tres voluntaris de les cavalcades dels 

tres pobles de la Roca ens expliquen en aquestes entrevistes les gratificacions i 

les dificultats que té ser voluntari. Són persones que col·laboren en mantenir 

més vives que mai les tradicions populars de Nadal a la Roca i, de retruc, a 

fomentar la convivència entre els veïns de cada nucli.

Josep Maria Fradera (La Roca, 1965)
Comerciant
Portantveu de la Comissió de Reis de la Roca 
Centre

> Des de quan i per què ets voluntari?
Fa uns 12 anys. Vaig entrar-hi a través de 
l’Associació de Comerciants de la Roca, que ara 
presideixo, perquè vam fer un carruatge. A par-
tir d’aleshores, cada any hi he participat.

> Què és el que més t’agrada?
És una activitat per als infants i no té preu 
veure com la disfruten, per als infants es fa tot. 
Compensa totalment. La gran acollida que té fa 
que cada any vagi a més. El gran èxit és el repar-
timent dels regals a domicili.

> Quina dificultat té ser voluntari?
Dificultat no n’hauria de tenir cap, perquè ningú 
t’obliga i si no et va bé, sempre en pots marxar. 
Cadascú hi pot dedicar el temps que vulgui per-
què és una feina voluntària. 

> Rebeu un reconeixement pel vostre treball?
Quan ets voluntari, no esperes cap reconeixe-
ment per part de ningú. Hi ha hagut anys que 
el reconeixement que reps és la simpatia o el 
suport per la feina feta de la gent en general.

> Hi ha recanvi generacional?
Fa 54 anys que es fa, hi ha sigut i crec que hi 
serà, tot i que el món de l’associacionisme és 
difícil i cada cop costa més trobar gent. Però en 
aquesta festa sóc optimista. De les 150 persones 
llargues que treballen en la Comissió de Reis de 
la Roca Centre, més de la meitat són gent jove, 
fins als 25 anys. Mai se sap, però la continuïtat 
està garantida.

> Us trobeu la resta de l’any?
Hi ha hagut anys de tot. Alguns anys hem orga-
nitzat altres festes i teníem continuïtat tot l’any. 
Aquest, però, només hem fet els Reis. Des que 
hi sóc hem fet activitats, per exemple, a la Festa 
Major perquè els voluntaris de la comissió de 
Reis i de la comissió de festes eren els mateixos. 
Però aquella comissió de festes va plegar pels 
reis del 2005 i se n’ha creat una altra.

Patricia Portero (Granollers, 1980)
Mestra d’educació especial
Voluntària de la organització de la cavalcada de 
Reis de la Torreta

> Des de quan i per què ets voluntària?
Fa bastants anys. El motiu va ser perquè a la 
Torreta no es feia res per als nens i per als grans, 
calia anar a fora, a Granollers. Formo part del grup 
de gent que organitza les festes a la Torreta, però 
no estem constituïts com a entitat. Ara les festes 
són més divertides i la gent hi participa molt més.

> Què és el que més t’agrada?
El temps que passes amb la gent muntant i des-
muntant els actes i veure que el públic disfruta i 
s’ho passa bé. Aquest any el dia de la cavalcada de 
Reis vam patir perquè amenaçava pluja, pensàvem 
que hauríem d’anul·lar la cavalcada, però al final es 
va poder fer. Cada any hi ha més parelles joves que 
porten els seus nadons i participen en la festa.

> Quina dificultat té ser voluntari?
Haver d’estar disponible, molts cops és molt difí-
cil poder-te combinar els horaris amb la gen. Per 
preparar la cavalcada ens comencem a trobar al 
setembre i ens hi posem seriosament la segona 
setmana de desembre. Una altra dificultat és el fet 
que la gent que participa en una activitat que has 
organitzat no la sàpiga valorar.

> Rebeu un reconeixement pel vostre treball?
Sí, rebem un reconeixement, tant en les coses 
bones com en les dolentes. Quan alguna cosa no 
els agrada també ens ho diuen i ho hem de tenir en 
compte per les següents vegades. Tenim crítiques 
de tot tipus i les acceptem.

> Hi ha recanvi generacional?
Som unes deu persones entre els 20 i els 26 anys. 
En el grup sempre hi ha alguna persona nova, però 
només ve en moments puntuals. Els adolescents 
de 16-17 anys no s’impliquen. Tot i així, la conti-
nuïtat de la festa està garantida.

> Us trobeu la resta de l’any?
Ens ajuntem per organitzar altres festes, com ara 
la Festa Major de la Torreta, ara el Carnestoltes i 
totes les festes que se celebren al poble.

Marta Cañas Ribalta (Santa Agnès, 1969)
Informadora de turisme
Voluntària de la Comissió de Festes de Santa Agnès 
de Malanyanes (Cavalcada de Reis)

> Des de quan i per què ets voluntària?
Fa uns 20 anys feia activitats puntuals. L’any 
1992 o 93 un grup de joves vam agafar el relleu 
de la Comissió de festes. L’avi i el pare ja havien 
format part de la Comissió i sempre ens feien 
anar als actes una hora abans de començar. És un 
sentiment que es porta a dins. 

> Què és el que més t’agrada?
S’agraeix molt el fet de poder reunir o retrobar 
la gent del poble, tan els que hi viuen com els 
que ja no, i també l’entusiasme de la quitxalla. 
El record més entranyable va ser els 10 anys 
al capdavant de la Comissió de Festes, amb el 
passeig pel bosc la Nit de la Mitja Por. Com que 
som un poble petit, a les activitats venen totes 
les edats, de 3 a 80 anys, i s’ha d’intentar que 
tothom participi. 

> Quina dificultat té ser voluntari?
La disponibilitat d’horaris. Les reunions solen ser 
els migdies del diumenge ja que tots treballem 
els dissabtes i pleguem tard els vespres. Si for-
més part de més entitats no donaria l’abast.

> Rebeu un reconeixement pel vostre treball?
Quan les coses surten bé sents dir a la gent 
que han gaudit de tal activitat o tal altre. 
Malauradament, sents més les crítiques destruc-
tives, però crec que això passa a tot arreu.

> Hi ha recanvi generacional?
Intentem que gent nova s’incorpori  a la Comissió 
de Festes perquè necessitem idees noves i entu-
siasme. No és tracta que els antics o els nous 
membres ho facin millor o pitjor, és qüestió de 
tenir iniciatives noves i engrescadores.

> Us trobeu la resta de l’any?
Ens veiem tot l’any en els actes de cada associa-
ció. No fa gaire vam fer una trobada on cadascú 
exposava els pros i contres que ens trobem per 
organitzar qualsevol acte. Vam concloure que és 
necessari fer almenys una trobada anual.
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>  Tres en u

> Hivern amb aniversari, Arriers i Carnaval 
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En el marc de la festa major d’hivern, aquest 
gener van començar els actes de celebració 
del 700 aniversari de l’església de Santa 
Agnès de Malanyanes, organitzats per una 
comissió integrada per membres de totes 
les entitats de la població. El dissabte 21 de 
gener es va inaugurar el carilló de l’església, 
que ha sufragat un grup de veïns amb els 
diners recollits durant quasi sis anys amb 
els balls de saló organitzats cada dissabte al 
Centre Cívic. En total han estat uns 30.000 
euros.
El carilló, de 13 campanes i un pes de quatre 
tones, ha estat construït durant un any a 
Riudellots de la Selva. Es va inaugurar amb el 
Virolai i diverses nadales gravades per mos-

sèn Albert Torrents, que va oficiar la missa 
juntament amb mossèn Francesc Pardo, 
vicari general de Pastoral de la Diòcesi de 
Terrassa.
Fins al 21 de gener del 2007, cada mes se 
celebraran actes religiosos, culturals i lúdics 
per commemorar l’efemèride. El 25 de febrer 
a les set del vespre mossèn Josep Maria Martí 
Bonet, canonge i arxiver de l’Arquebisbat de 
Barcelona, oficiarà una missa al temple i, 
a les vuit, oferirà una conferència sobre 
l’origen, característiques i altres dades del 
retaule flamenc de Santa Agnès, que sortirà 
del Museu Diocesà per poder-lo contemplar 
al seu emplaçament original.

Durant el 2005 s’han restaurat dos dels 
retaules barrocs que encara es conserven a 
l’interior de l’església. Aquesta intervenció 
ha estat subvencionada per l’Ajuntament 
de la Roca i la Generalitat de Catalunya, i 
properament rebrà ajut econòmic d’ACESA 
(Autopistas Concesionaria Española SA), 
amb qui el consistori signarà un conveni de 
col·laboració.
Les activitats del març se centraran en una 
missa del bisbe de Girona, Carles Soler i 
Perdigó, així com una obra de teatre d’un 
grup de Mataró.

Festa de Sant Antoni Abat-Arriers

Durant el primer trimestre de l’any se cele-
bra a la Roca la Festa de Sant Antoni Abat. El 
programa d’actes començarà el 19 de febrer 
a les nou del matí amb un esmorzar dels par-
ticipants a la Plaça de St. Jordi. Seguidament, 
quan ja estiguin tots agrupats, aniran cap al 
riu, passant per sota el pont, per no tenir 
problemes a l’hora de travessar la carretera, 
i per un camí de sorra arribaran al carrer de 
la Riera. Des d’aquest carrer baixaran cap al 
carrer de l’Església, on el Mossèn beneirà els 
animals, cap a les dotze del migdia. 
La gent que vulgui es quedarà a l’Església 
per beneir els seus animals de compan-
yia, i els Arriers marxaran en cercavila pel 

carrer Major: sortiran al carrer Anselm 
Clavé per entrar pel carrer Catalunya fins 
davant de l’Ajuntament. Allà giraran pel 
carrer Montseny i entraran a la Rambla, 
fins als carrers Enric Granados, Gayarre i 
Frederic Mompou. Allà tornaran a girar cap 
a la Rambla Mestre Torrents que aniran 
seguint fins arribar a la Plaça de St. Jordi, on 
s’acabarà l’acte. Durant tot el recorregut hi 
haurà una banda de música que amenitzarà 
la cercavila.

El Carnaval arriba a la Torreta

A finals de mes arribarà a la Torreta la dis-
bauxa de la Festa de Carnaval. Serà el 25 de 
febrer i la festa comptarà amb una rua, un 
concurs de disfresses i ball. Les comparses 
i persones disfressades es concentraran a 
la plaça Valldoriolf i iniciaran una rua pels 
carrers de la Torreta fins a arribar, a les sis, 
al Centre Cultural. Allà es farà el concurs de 
disfresses.
La festa continuarà amb un berenar i un ball 
per als participants, pels volts de les set de 
la tarda, i a dos quarts de nou del vespre és 
previst que es lliurin els premis del concurs 
de disfresses. El Carnaval de la Torreta està 
organitzat pel Grup de Joves la Torreta amb 
la col·laboració de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès. //

El primer trimestre de l’any a la Roca és època de celebracions. A Santa Agnès 
han començat els actes de commemoració dels 700 anys de l’Església, que 
s’allargaran durant tot l’any, mentre que a la Roca centre es viurà aquest 
febrer la festa de Sant Antoni Abat, dels Amics dels Arriers, i a la Torreta 
celebraran el Carnaval amb un cercavila, un concurs i un ball.
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>  La lupa

> Millorem entre tots la recollida 

Fa temps que els hàbits de recollida 
selectiva han arrelat a la Roca, i tan-
mateix en el darrer any ha augmentat 
el percentatge d’elements impropis 
—com ara plàstic— que s’aboquen 
als contenidors de residus orgànics. 
Mentre el 2004 van ser el 8%, el 2005 
ha estat del 12%. Per això demanem 
a tots els roquerols que facin un 
bon ús dels contenidors de recollida 
selectiva. 

A continuació fem un breu recorda-
tori de les diferents fraccions que 
caldria separar en origen i dels ser-
veis que es posen a la disposició del 
ciutadà per facilitar-li la tasca de ges-
tionar correctament els residus que 
genera. Entre tots farem de la Roca 
un municipi més ecològic!  //

Un conjunt senzill de bones pràctiques és suficient per millorar de 

manera sensible els resultats de la recollida selectiva de residus. 

A la Roca posem en marxa un nou servei d'informació per resoldre dubtes 

i fer més fàcil la tasca de fer, entre tots, la roca més ecològica.

recollida de matèria orgànica

> dilluns, dimecres i divendres

Matèria orgànica restes de menjar
 closques d'ou
 marro (café-infusions)
 paper de cuina
 tovallons de paper
 taps de suro
 restes de jardineria
 gespa i fulles
 ...

punt d'informació de matèria orgànica
> divendres 24 de febrer, de 8 a 14 hores
Planta baixa de l'Ajuntament

recollida de rebuig

> de dilluns a dissabte

Rebuig pols d'escombrar
 puntes de cigarreta
 compreses
 maquinetes d'afaitar
 embolcalls bruts
 ...

horari per desar les 
escombraries als contenidors

> de 18 a 23 hores

recollida de residus selectius

> als contenidors selectius

Paper caixes cartró
 diaris, revistes
 ...
Vidre ampolles
 pots, gots
 ...
Envasos plàstics
 brics
 llaunes
 porex
 alumini
 bosses de plàstic
 ...

servei recollida voluminosos
> el 2n i 4rt dijous de cada mes
   avisar al telèfon 93 843 93 11
   o per correu electrònic: jcirera@tscirera.com

servei de deixalleria
> de dimarts a diumenge
   93 842 07 25

Poda i restes de jardineria - Mobles vells 
i altres voluminosos - Runa i materials de 
Construcció - Electrodomèstics, ferralla - 
Bateries, fluorescents, piles - Olis de cuina, 
pintures, dissolvents - Teixits - Pneumàtics...

> El servei de deixalleria és gratuït

recordem què no s'ha de fer

> dipositar les deixalles fora dels 
contenidors

> llençar xicles, burilles, papers i 
altres objectes al terra

> no recollir les defecacions dels 
animals

> enganxar cartells als contenidors 
i al mobiliari urbà

NO!



Amb el títol “Paco Merino: 35 anys a la 
Torreta”, la Sala Tallers del Centre Cultural 
La Torreta  (del 3 de març a l’1 d’abril) i 
el vestíbul de la Biblioteca Pública de la 
Roca (27 d’abril a 2 de maig) acolliran una 
exposició dedicada a l’artista Paco Merino, 
desaparegut l’11 d’agost del 2004. Aquesta 
exposició i la de fotografies de Rosa Martín 
Anfruns, titulada “Silenci (...): la natura ens 
parla”, obriran el Cicle d’Artistes Locals 
que organitza l’Ajuntament.
“L’objectiu d’aquest projecte és donar 
a conèixer artistes locals, tant els artis-
tes consolidats com els que comencen 
la seva trajectòria o no tenen una obra 
consolidada”, explica Cati Palma, regidora 
de Cultura. El cicle està integrat per dos 
àmbits. “En el primer donarem a conèixer 
l’obra d’artistes consolidats en tots els 
àmbits de les arts: pintura, escultura, foto-
grafia... i paral·lelament anirem intercalant 
un segon àmbit per descobrir els artistes 
d’obra més jove”, assenyala la regidora.
El cicle programarà una exposició cada 
mes en dos espais: la Biblioteca Pública, a 
la Roca Centre, i la Sala d’Exposicions del 
Centre Cultural La Torreta. Per obrir el cicle 
es fa un homenatge pòstum a Paco Merino, 
amb una exposició que s’inaugurarà el 3 

de març, mentre que l’artista que es vol 
promoure és Maria Rosa Martín Anfruns 
(Granollers, 1963), llicenciada en Belles 
Arts i resident  a la Roca des del 1991. 
En l’exposició -del 13 al 30 de març a la 
Biblioteca i del 21 d’abril al 13 de maig al 
Centre Cultural La Torreta- l’artista pro-
posa  interactuar amb les fotografies, de 
forma que l’espectador s’hi comuniqui i 
escrigui, si ho desitja, allò que la imatge 
li ha suggerit o, senzillament, posar-li un 
títol. La mostra es completarà amb tallers 
d’expressió i creativitat a càrrec de la prò-
pia artista i de Josep Mauri.  //

>  Altaveu
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> Engega el cicle d'artistes locals
Una exposició d’homenatge a Paco Merino, desaparegut el 2004, i una 
altra de  fotografia de Maria Rosa Martín Anfruns inauguren aquest 
març el Cicle d’Artistes Locals, que es portarà a terme al Centre 
Cultural La Torreta i a la Biblioteca Pública.
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Paco Merino 

(Ribera del Fresno, Badajoz, 1948- La Torreta, 2004)
Artista autodidacta. Fill gran d’una familia nom-
brosa de la postguerrra espanyola, no va tenir 
l’oportunitat d’anar a l’escola, però ja des de 
molt petit va destacar per l’afició al dibuix i la 
pintura, qualitat que va desenvolupar durant 
tota la vida.
Amb 16 anys, va anar a viure a Maó (Menorca) 
per treballar a la costa. En les seves estones 
lliures s’asseia a la terrassa del bar i dibuixava 
per als turistes sobre tovallons de paper, o sobre 
altres suports, les impressions que tenia.
L’any 1970 tota la família va venir a viure a La 
Torreta, i ell també s’hi va traslladar. Durant 
uns anys va treballar a Madrid i a Bilbao, fent 

escenografies de teatre. També va treballar 
d’aparadorista.
De formació autodidacta, va treballar el dibuix 
i la ploma, aprofundint en diferents tècniques 
pictòriques sobre diferents suports, des de la 
tela a la fusta, i investigant des d’un punt de 
vista matèric, el món del color.
L’any 2002 es va constituir el grup ProArt Paco 
Merino. La qualitat i el volum de la seva obra 
mereixia que se’ns garantís la conservació i la 
difusió, i ell mateix hi participava activament. 
La seva  malaurada mort va refermar la voluntat 
del grup ProArt de dur endavant el projecte, i va 
preparar una exposició a La Gralla (24 de febrer-
30 d’abril 2005), lloc on va estat molt vinculat 
l’artista. Part de la seva obra està firmada per 
RINGO, una de les seves disfresses homònimes.
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>  Xarxa ciutadana

Jaume Anfruns ha cedit onze documents a 
l’Arxiu Municipal aquest novembre: quatre con-
tractes d’arrendament, un testament, uns capí-
tols matrimonials, una revenda, un capbreu, un 
precari, una concessió de facultats sobre els 
recs i un certificat de lleves. Tots daten dels 
segles XVIII, XIX i XX, encara que molts  repro-
dueixen documents de dates anteriors –com 
ara 1495, 1515 i1760- i estan escrits en català, 
castellà i llatí.
El telèfon de l’Arxiu, situat al carrer Lope de 
Vega, és el 93 842 07 16, i el correu electrònic  
juanrc@laroca.org

25 de febrer

16 h Rua de Carnestoltes
Inici: Plaça Església, Rambla, C/ 
Hermenegild Carreras, Rambla, Indústria, 
Prat de la Riba, Plaça St. Jordi i acabarà 
al C/ Major. A la Plaça St. Jordi es farà la 
cremada del Carnestoltes.
Organitza: Esplai La Xiruca

17 h Rua de Carnestoltes
Concentració a la Plaça Valldoriolf, i rua 
pels carrers de La Torreta. Arribada al 
Centre Cultural La Torreta cap a les 18h., 
amb berenar, ball i concurs de disfresses. 
Cap a les 20h. es donaran els premis del 
concurs.
Organitza: Joves de La Torreta

6 de març

18 h Biblioteca 
L’hora del conte: “Contes divertits”
Vine a gaudir amb les històries que 
t’explicarà la Clara, i fes-te un tip de riure.
A càrrec de Clara Gavaldà.

9 de març

20:30 h Biblioteca
Tertúlia literària
Si estàs interessat en participar-hi, posa’t 
en contacte amb la biblioteca 
Llegim: I. Némirovsky. Suite Francesa

9-10 de març

Centre Cívic la Torreta
Meeting europeu del Programa 
Sòcrates i el projecte Grundtvig2
Amb la participació dels Arxius d’Itàlia, 
Alemanya, Bèlgica i les Universitat de 
Lleida, Roma i Melfi (Itàlia)

12 de març

13a Mitja Marató Montornés-
Montmeló-Vilanova-La Roca.

17 de març

18 h a la Biblioteca
Espectacle familiar “Niti i el lleó”
El pirata Kim ens fa viatjar al vell i enci-
sador continent africà. Entremig de mil 
peripècies ens desvetllarà el conte de Niti 
i el lleó; un nen-noi i una fera lleonina.
A càrrec de Quim Arnal.

19 de març

19 h a la Biblioteca
Conferència “Claus per tenir actituds 
positives”
A càrrec del Doctor Joan Corbella
Des de l’any 1973. el Dr Corbella compagi-
na amb rigor científic i llenguatge entene-
dor ha mostrat les malalties psíquiques i 
els conflictes psicològics com a fenòmens 
naturals i propis de la condició humana.

 

22 de març 

18 h a la Biblioteca
L’hora del conte: Contes primaverals
Coneixereu la història d’unes floretes que 
van tenir un problema amb un ogre molt 
envejós; o el viatge d’una poma que volia 
veure món.
A càrrec de Mar Ortega.

25 de març

12h al Centre Cultural la Torreta
Espectacle familiar “Niti i el lleó”
A càrrec de Quim Arnal.
 
31 de març 

18h a la Biblioteca
Espectacle familiar- narració amb 
objectes:  “En Miquel sobre l’asfalt”
En Miquel és un noi de ciutat apassionat 
pels contes i les rondalles, tant, que sovint 
es creu ser el protagonista d’aquelles 
narracions. 
A càrrec de Marduix.

2 al 8 d’abril

A diferents equipaments municipals
Setmana Solidaria
Es faran un seguit d’activitats de caire 
solidari amb l’objectiu de sensibilitzar la 
població sobre les problemàtiques del 3er 
món i 4art món.

3 d’abril

18 h a la Biblioteca
L’hora del conte: “La planta Miquela”
La planta Miquela no creix! No sé què li 
passa, la rego, li poso terra nova, li parlo, la 
cuido molt bé... Potser li calen amics?
A càrrec d’Ada Cusidó.

6 d’abril

20:30 h Biblioteca
Tertúlia literària
Si estàs interessat en participar-hi, posa’t 
en contacte amb la biblioteca 
Llegim: M. Yourcenar. Memòries d’Adrià.

13 d’abril

18 h a la Biblioteca
Narració infantil: “Contes orientals”
Xuan Xi, un xinès afincat al maresme, ens 
explicarà algunes de les llegendes més 
extraordinàries del llunyà orient.
A càrrec de Joan Boer- L’Escarabat

21 d’abril

18h a la Biblioteca
Espectacle familiar: “De la màgia dels 
llibres a els llibres de la màgia”
Un llibre amb receptes màgiques i del que 
surten conills, una fàbrica de caramels; un 
món de màgia i trucs, a l’abast de tots els 
nens, a la nostra biblioteca. 
A càrrec: Mag-Màgic

22 d’abril

12 h al Centre Cultural la Torreta
Espectacle familiar: “Campi ki pugui”
Un espectacle de màgia divertit, per a 
totes les edats, amb la pallassa Croqueta 
Picarol i el Mag Màgic.
A càrrec: Mag-Màgic

Exposicions 

Del 3 de març a l’1 d’abril
Espai I: sala tallers del Centre Cultural 
la Torreta

Del 27 d’abril al 18 de maig
Espai II Biblioteca

Exposició – Paco Merino “35 anys a 
la Torreta” 

Del 13 al 30 de març
Biblioteca

Del 21 d’abril al 13 de maig
Centre Cultural la Torreta

Exposició- Maria Rosa Martín Anfruns 
“Silenci (...): la natura ens parla”

Tallers a la Biblioteca

Taller creatiu per a grups
“Silenci (...): la natura ens parla”
Tallers en els quals es fomentarà un espai 
on els participants, activant els seus sen-
tits, es posin en contacte amb la natura, i 
expressin artísticament el diàleg establert.
Data: A convenir 
 
Taller adults- cuina
“Cuina catalana de primavera”
Amanida de guatlles en escabetx, bacallà 
confitat amb samfaina, orelletes.
A càrrec de Jesús Querol.
Data: dimarts 4 d’abril a les 18h.

 Taller infantil
“Mòbils de Sant Jordi”
En aquesta ocasió la Laura ens ensenyarà 
a fer mòbils, pensats per la festa de Sant 
Jordi, que podrem penjar i fer bellugar.
A càrrec de Laura Calero.
Data: dimarts 18 d’abril a les 18h.
 
Tallers als Espais Joves

Espai Jove k-1
Taller de Guitarra. Tots els dilluns, de 20 
a 21h. Iniciat
Un crêpe per una cigarreta. Dimecres 
22 de febrer.
Sortida a l’Skating. Dissabte 11 de març

Espai Jove El Roc
Taller de còmic (Nivell II). Tots els diven-
dres de les 18’30-20h
Taller de Gralla. Tots els dijous de 19’30h 
a 20’30h
Un crêpe per una cigarreta. Dijous 9 de 
març a les 18h
Taller de paper maxé. Setmana del 27 al 
31 de març
Sortida a l’Skating. Dissabte 11 de març

> Agenda

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

> Termòmetre

> Arxiu en alça

El 9 i 10 de març el Centre Cultural La Torreta 
acollirà la trobada d’arxius que, en el marc del 
Projecte Sòcrates de la Unió Europea, parti-
cipen en el Programa Grundtvig 2 “Explicar 
Europa”. Es tracta d’un programa destinat a 
interrelacionar els pobles. La trobada de la 
Roca comptarà amb la participació d’unes 40 
persones, membres d’arxius i universitats de 
Berlín, Pieve Santo Stefano, Bèlgica, Roma 
i Lleida i sota l’organització de l’Arxiu de la 
Memòria Popular de la Roca del Vallès. 
Aquest programa europeu reuneix arxius, 
centres i associacions que treballen per la 
recuperació de la memòria popular. Cadascun 
presenta els seus treballs, metodologia i inves-
tigacions i serveix als altres per veure la forma 
de treballar. 
El resultat final del programa “Explicar Europa” 
ha de ser una publicació amb tots els testimo-
nis recollits, un espectacle teatral que reculli 
les experiències personals dels treballadors 
dels centres sobre el sentiment europeu i 
també la concessió d’un premi d’autobiografia 
europeu que s’ha creat. 
El premi està obert a totes les persones que 
vulguin escriure els seus records o petites 
històries que aportin una visió d’Europa i 
del sentiment europeu. L’extensió no ha de 
superar els tres fulls. Cada centre triarà tres 
finalistes i un guanyador, el treball del qual 
es publicarà.  Els treballs i les conclusions de 
la trobada es podran consultar a la web www.
europestories.com

> L'empenta

> Trobada d’arxius 
europeus a la Roca
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>  Xarxa ciutadana

Amb l’objectiu de donar suport a les persones malal-
tes i al seu entorn, la Creu Roja imparteix un curs de 
cuidadors de gent gran organitzat per l’Ajuntament 
de la Roca, en conveni amb la Diputació de Barcelona. 
Un total de 15 persones amb algun familiar depenent 
dedicaran dues hores cada quinze dies a formar-se 
per aprendre tècniques de mobilització i habilitats per 
cuidar gent gran, donar suport emocional per viure 
millor la malaltia i també servirà per millorar  la pròpia 
autoestima.

Les dificultats econòmiques i socials que poden viure 
els ancians i ancianes fan que moltes persones no 
tinguin l’atenció necessària i la qualitat de vida desit-
jable. En molts casos, la feina ingent i desinteressada 
dels familiars, normalment mestresses de casa, és 
bàsica però aquesta feina no té un reconeixement 
social ni remunerat. Fa falta un exercici de generositat 
col·lectiva per entendre i assumir la problemàtica de les 
persones grans que no es poden valdre per si mateixes i 
també de les persones que se'n prenen cura.

amunt

avall

> Ascensor

Cuidar la persones 
grans, i també qui 
les cuida

> La postal

El Pla de la Roca

Ajuntament de la Roca 93 842 20 16
Oficina de la Torreta 93 860 41 50
Oficina de Santa Agnès 93 842 47 20
Policia Local 93 842 20 75
Policia Local - nou telèfon 600 44 55 77
Serveis Socials 93 842 44 32
Centre d’Atenció Primària la Roca 93 842 44 32
Dispensari Municipal la Torreta 93 879 42 90
Biblioteca Pública 93 842 44 61
Casal d’avis de Roca-Centre 93 842 24 40
Casal d’avis de la Torreta 93 879 34 41
Centre Cívic Can Tàpies 93 860 41 50
Centre Cívic de Santa Agnès 93 842 25 74
Casal del Jove de la Roca 93 842 02 79

Casal de joves de la Torreta 93 870 44 87
CEIP Pilar Mestres   93 842 27 52
CEIP Mogent   93 842 03 75
CEIP la Torreta 93 870 53 21 93 870 41 92
IES La Roca    93 842 24 14
Escola Bressol   93 842 40 65
Jutjat de Pau    93 842 25 71
Farmàcia de la Roca   93 842 28 50
Farmàcia de la Torreta   93 870 72 62
Piscines Municipals   93 842 44 69
Piscina Municipal de Santa Agnès 93 842 03 67
Arxiu de la Memòria Popular 93 842 24 55
Taxis 629 26 12 12 608 59 83 13 609 70 63 51
Deixalleria    93 842 07 25

> Directori

Edita: Ajuntament de la Roca del Vallès
Disseny i realització: Faino comunicació, s.l.

Impressió: Litosplai, sa
Dipòsit legal: B-42105-2003

Vistes de la plana del riu Mogent des del turó del castell de la Roca.

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.


