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> A fons

> 132 empremtes del passat
l'ajuntament ha aprovat inicialment el catàleg del patrimoni arquitectònic
i arqueològic que ara està en període d’exposició al públic. Aquest catàleg
inclou l’inventari dels edificis i elements amb valor arquitectònic i/o
històric que es consideren peces representatives de la Roca del Vallès.

© manel pasamonte

església de santa agnès de malanyanes
© manel pasamonte

A la Roca del Vallès hi ha restes que ens indiquen
una ocupació humana des de molt antic, des del
Neolític (entre el 5500 i el 2200 a.C.), amb restes
més notables del Calcolític (entre el 2200 i el 1800
a.C). D’aquesta època tenim les pintures esquemàtiques de la pedra de les Orenetes i els dòlmens que
s’escampen per la zona de Céllecs, can Gol i can
Planes.
La profusió de poblats ibèrics ens indica l’existència
d’una gran activitat durant el període que va del 600
al 50 a.C. Entre aquests cal destacar el poblat del
turó Gros i els dels turons Cremat i de l’Arbocera.
L’ocupació romana també va deixar una important
petja a la plana i en alguns turons, segons es pot
deduir de les restes descobertes a Valldoriolf, al jaciment del camí de Can Grau o el que es va excavar a
l’entorn de la masia de Vilalba.
El període medieval, però, és el que més incidència
ha tingut en la configuració de la població actual.
Dels començaments de l’època medieval podem
considerar la capella de Santa Maria de Malanyanes,
les restes del castell de Bell-lloc i alguns murs del
castell de la Roca. De fet, el mateix topònim del
municipi probablement parla de l’existència d’un
castell roquer (construït sobre una base de roca)
que, encara avui, domina el municipi. Sota la protecció d’aquest castell i al costat de la parròquia, documentada des del segle X, es va anar formant la vila.
Durant el segle XVI, es va ampliar i consolidar el
nucli antic. A partir d’aquest moment hi va haver
una forta recessió provocada per la Guerra dels
Segadors (1640-1652) i per la de Successió a la
Corona d’Espanya (1702-1714). Al final del segle XIX
i principi del XX, es van urbanitzar les terres planes,
direcció a Vilanova, on es va formar un eixample de
cases aïllades. //
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síntesi històrica

pedra de les orenetes

elements destacats del patrimoni local
Alguns dels elements destacats del patrimoni local
segons la seva tipologia són:
Restes arqueològiques: Dòlmens de Can Gol, Can
Planes i cabana del Moro. Pedra de les Orenetes.
Turons: Cremat, Arbocera i Can Santpere
Castells: Bell-lloc i la Roca
Esglésies: St. Sadurní de la Roca i Sta. Agnès de
Malanyanes.
Masies: Ca l’Alzina, Ca l’Esquerrà, Can Campmajor,
Can Companys de Baix, Ca n’Oriac, Can Planes, Can
Quana, Can Soler de Reixac, Can Vilalba, el molí de
Sta. Agnès, la Torre de Sta. Agnès, Rectoria Vella
Habitatges: Can Sol, Can Torrents, Casa Morris, Cal
Cafeter, Can Roc
Molins: Molí de la Roca
Escoles: Bell-lloc

restes ibèriques

Els principals criteris de valoració per incloure
un element en el Catàleg s’han establert en
funció dels valors següents:
Històric: Els béns que són testimonis del passat.
Artístic: Els que, per la seva creativitat, representativitat i originalitat, destaquen sobre la
resta.
Arquitectònic: Els que tenen una tècnica, composició i qualitat espacial representatives.
Arqueològic: Les restes descobertes que són
una base d’anàlisi i d’estudi en la investigació
històrica.
Tradicional: Els que contribueixen a reforçar la
memòria col·lectiva i les tradicions populars.

ca l'alzina
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criteris de valoració
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> A fons / Catàleg del patrimoni
EDITORIAL

Protegint
el nostre Patrimoni

a la roca hi ha vida des del 5500 a.c. conservem força peces dels períodes
històrics passats i alguns es conserven prou bé. de totes maneres, l’ajuntament
treballa per promoure la rehabilitació del patrimoni.
el catàleg complet es pot consultar a la web www.laroca.cat.

miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

classificació dels béns catalogats
Els béns catalogats es classifiquen en els següents
tipus:
Edifici: Construcció apta per poder desenvolupar en el
seu interior qualsevol mena d’activitat humana.
Elements: És tot element ornamental o part d’una
edificació.
Espais urbans: Són els espais o conjunts d’edificis que,
pel seu valor històric o ambiental, constitueixen una
unitat coherent i delimitada i són emplaçats de manera
significativa en el territori.
Vestigis arqueològics: Són els àmbits on hi ha indicis
racionals de l’existència de restes arqueològiques al
subsòl, bé perquè ja se n’han trobat, bé perquè es
pressuposa que n’hi ha a partir d’estudis o informacions
fiables.
Jaciments arqueològics: Són les restes d’elements,
estructures o construccions del passat que s’han conservat, enterrades o no, o dels quals se suposa la permanència en el subsòl.

Després de més d’un any de feina, tenim la
satisfacció de presentar el Catàleg del patrimoni arquitectònic i arqueològic: un treball extens
i rigorós que inclou l’inventari de més de 130
edificis i elements amb valor arquitectònic i/o
històric que són un viu reflex de la nostra història i de l’important patrimoni que gaudim al
nostre municipi.

castell de la roca en ruïnes
© agro'90

Procés de tramitació

castell de bell·lloc

La Junta de Govern ha aprovat inicialment el
Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic
que en aquests moments està en exposició al
públic i està obert als suggeriments i al·legacions
dels ciutadans. Aquest és un document extens i
complex que afecta molts propietaris i, és lògic,
que durant el procés de tramitació hi hagi força
suggeriments que ajudin a millorar-lo:
El procés d’aprovació del Catàleg i pla especial és
el següent:
- Aprovació inicial per la Junta de Govern (ja feta)
- Període d’exposició al públic (actualment)
- Aprovació provisional pel ple municipal
- Aprovació definitiva per la Comissió d’Urbanisme
de la Generalitat de Catalunya

Els nivells de protecció que contempla el Catàleg
són:
Protecció integral. Inclou els edificis que
mereixen una protecció integral, sempre que el
seu estat de conservació ho permeti. Les obres
permeses són: consolidació, conservació, restauració i reforma restringida.
Protecció estructural. Comprèn els edificis que
s'han de conservar el seu estat actual amb relació a la façana o altres components d’interès
com per exemple finestrals, façanes interiors,
galeries, etc. Es permet l’ampliació segons el que
determini el pla general i la substitució total de
les parts no protegides. Les obres permeses són:
consolidació, conservació, restauració, reforma,
reestructuració, ampliació i addició. //
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Nivells de protecció

can roc

Aquest catàleg forma part d’un ampli conjunt
d’actuacions que estem portant a terme als
darrers anys per promoure la protecció del
patrimoni històric i natural. Com per exemple, el catàleg de masies, els 70 projectes del
pla d’acció de l’auditoria ambiental, el catàleg
d’arbres singulars, les excavacions per definir
les zones d’expectativa arqueològica del nucli
antic, entre d’altres.
I també forma part d’un ambiciós objectiu
d’ampliar el patrimoni municipal amb la compra
o cessió de béns inclosos en el catàleg, com ara
la casa de can Torrents, la masia de can Planas,
la masia del Molí de Santa Agnès, la rectoria
vella de Santa Agnès o les restes prehistòriques
de can Planas.
A l’hora d’aprovar aquest catàleg hem buscat el
difícil equilibri entre la protecció i el canvi de la
societat. La conservació, que, per tal que sigui
sostenible i duradora, ha de ser compatible
amb el desenvolupament econòmic i social. Per
aquest motiu, conjuntament amb l’aprovació
d’aquestes actuacions de protecció proposem
mesures per promoure la seva rehabilitació i
generar activitats econòmiques que assegurin
la inversió necessària per evitar la degradació i
recuperar aquests béns patrimonials.
A tots els que sentiu curiositat pel patrimoni
històric local us convidem a llegir aquest interessant document que podeu consultar íntegrament a la web www.laroca.cat. És una passejada
per la història de la Roca del Vallès que us asseguro que no us decebrà. //
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> grups municipals (+ info a www.laroca.cat)

PSC-GIR
> Obres il·legals o
actituds poc “legals”?
En el darrer ple municipal, CiU va presentar una
moció per aturar les obres de la unitat d’actuació
nº 6, al carrer Catalunya núm. 175, que considera
il·legals, tot i que encara no hi ha cap sentència
ferma. A la Roca ens trobem amb el mateix problema
de la immensa majoria dels municipis de Catalunya:
quan l’Ajuntament va aprovar el pla general el 1991
(governant CiU) no el va publicar íntegrament en cap
diari oficial, atès aquesta era la doctrina recomanada

CiU
> On és
l’Ajuntament vell?
El passat 18 d’octubre es va complir el primer aniversari de la
caiguda de l’Ajuntament vell. Ja fa un any que es va perdre un
edifici de valor, amb connotacions històriques i socials de la vida
del nostre municipi, amb finestrals gòtics del segle XIV.
Un episodi lamentable en la vida del nostre municipi, impensable en la Europa civilitzada de tradició democràtica.
Desprès de 15 anys de vigència del Pla General, ara l’equip de
govern socialista finalment ha aprovat inicialment el Catàleg de
Patrimoni Arquitectònic. Només amb 13 anys de retard sobre els
terminis fixats pel Pla General. Just els del seu govern.

ICV
> Vivienda social:
Pasado, presente
y futuro
Desde hace unos meses que se viene
manteniendo una cierta discusión alrededor de la vivienda de protección oficial
(VPO). ¿Quién quiere hacer la vivienda
social? Vivienda social ¿obligación legal o
no? ¿Dónde hay que construir la vivienda
social? ¿Guetos? Etc.

ERC
> Bell·lloc, “Ciudad de
Vacaciones” (II)
Un eufemisme consisteix a utilitzar un mot o expressió
atenuant o substitutiu d’un altre més dur o més inconvenient. D’universitats corporatives, per exemple, ja
en té CIRSA (multinacional del joc), o també diferents
empreses bancàries, etc. Són llocs on només poden
accedir els membres d’aquella corporació. La seva funció bàsica és que els càrrecs directius passin unes hores
rebent informació per posar-los al dia sobre novetats i
noves estratègies que facin més rendible l’empresa per
a la qual treballen, tot dedicant la resta del dia a jugar

per la Generalitat i acceptada pel Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya. El 2002, després d’una nova
Llei d’urbanisme, els jutges van canviar de criteri
i, des d’aleshores, consideren que si el pla general
no s’ha publicat íntegrament, totes les actuacions
posteriors són nul·les, amb efectes retroactius! Amb
aquest criteri s’arribaria a l’absurd que totes les obres
de la Roca i de tot Catalunya, durant més de 10 anys
es podrien considerar il·legals.
Sobre la base dels informes jurídics municipals defensem la validesa de totes les obres que s’han portat a
terme ajustades al pla general. No s’aturarà cap
actuació si no hi ha una sentència ferma perquè seria
irresponsable i podria donar lloc a indemnitzacions.
I volem transmetre tranquil·litat a tots els veïns que
viuen o volen anar a viure als sectors afectats perquè,
en el pitjor dels casos, l’Ajuntament sols haurà de
retramitar els acords anul·lats.

Aquesta és la nostra actitud: responsable i assenyada, en defensa de l’interès de tots i contrastada amb
els serveis jurídics municipals i d’externs. Demanem
a CiU que reflexioni. Si defensa els informes del
secretari o prefereix fer cas d’un advocat que treballa a “comissió”. Si defensa que les lleis s’han
d’aplicar a tothom o bé sols a les obres que no els
agraden; perquè CiU demana la suspensió d’obres
a la UA-6 però no ho demana a la unitat d’actuació
de “les fàbriques”, sector en el qual tenim el mateix
problema però on el cap de CiU dirigeix diverses
obres. I la seva alternativa de govern es fonamenta
a esbombar polèmiques, crear angoixes als veïns,
defensant uns interessos molt particulars que estan
en contra d’unes obres concretes per demanar compensacions econòmiques en lloc de defensar els
interessos de tots els veïns que han fet una obra als
darrers anys.

Amb aquest Catàleg ja són dos els documents aprovats que
vàrem proposar com a indispensables en el programa electoral
de CiU quan vàrem concórrer per primer cop a unes eleccions
municipals l’any 1999: el Catàleg i l’Auditoria Mediambiental.
L’actual equip de govern socialista no creu en aquests documents, els ha fet a contracor i per la pressió exercida des de
l'oposició. L’actual equip de govern socialista menysprea el
patrimoni i el medi ambient (l’escolanet pistatxo també)
La prova és que a l’aprovació del Catàleg en Junta de Govern de
7 de setembre no es va fer la preceptiva suspensió de llicències
per tal de protegir el Patrimoni que es cataloga, i s’ha hagut de
fer dies després, advertits per ciutadans sensibilitzats.
Quan no es volen aplicar polítiques de protecció del patrimoni,
no es donen les instruccions adequades perquè aquests documents siguin eficaços.
El Catàleg aprovat considera 132 elements d’interès. Ospa!
Direu: és que estem a Venècia? O és que pretenen rentar la
seva mala consciència? NO, com sempre, hi ha trampa: 59 són
jaciments arqueològics i 36 són masies aïllades, moltes d’elles en
estat lamentable, algunes fins i tot en estat de ruïna total. Dels

35 elements que queden un és tot el Nucli Antic, el Pla Especial
del qual ja permet alterar-lo fins a fer-lo irreconeixible, i de la
resta no menys de 10 són d’impossible protecció per incompatibilitats no resoltes amb el planejament.
Del Catàleg redactat cal felicitar-ne l'autor, l’arquitecte Josep
Maria Massagué, per la feina ben feta i molt exhaustiva de
documentació i recerca. Ara bé, el Document no contempla cap
mesura de foment a la rehabilitació, ni cap directriu específica
per a la intervenció en el patrimoni arquitectònic. Els edificis
només es conserven si tenen vida i si són rendibles als usos que
puguin interessar els seus propietaris.
Es tracta d’un Catàleg “clàssic”, a l’estil dels que es feien als
anys 80, amb la idea romàntica d’ésser una relació o inventari
de tot el que seria desitjable conservar, però sense cap eina
pràctica per fer possible la seva conservació. Molts catàlegs
d’aquests tipus acaben generant l’efecte contrari i els edificis
s’acaben perdent per manca d’interès dels seus propietaris.
Quan un equip de govern no té sensibilitat envers el patrimoni
arquitectònic...
A data d’avui, l’ajuntament vell tornaria a caure sense remei.

A ICV nos gustaría aclarar algunas cosas.
En el período electoral 1995-1999, gobierno de PSC-GiR e ICV, se promovió la
construcción de 48 VPO en la Torreta que
se frenaron con la moción de censura
del año 1998. Las viviendas se entregaron
en el año 2000. La consecuencia de la
moción de censura es que en el período
1999-2003 el municipio fue gobernado en
mayoría absoluta por el PSC-GiR.
En el período 2003-2007 el equipo de
gobierno PSC-GiR e ICV ha promovido
convenios con INCASOL para la construcción de 219 viviendas VPO: 60 VPO de
venta en régimen general y 15 viviendas
tuteladas en régimen de alquiler en el Pla

de les Hortes, 36 VPO de venta en régimen concertado en el Pla del Molí (Santa
Agnès), 108 VPO en el sector de Maiolscan Planas 1/3 en régimen de alquiler y el
resto de venta en régimen general.
La verdad es la que es y los datos son
los que son. Los “compañeros” de CIU
algún día deberán explicarnos muchas
de las barbaridades que están diciendo. Una pregunta sin mala intención:
¿Cuántas viviendas sociales se construyeron en 23 años de Gobierno de CiU en
la Generalitat? Nosotros en el período
2007-2011 construiremos más en la Roca
de las que en todo el gobierno de CiU en
la Generalitat.

a golf, a la sauna, al tenis o anar de compres. Per tant,
dir-ne “Universitat” d'aquests centres de reciclatge o
“Ciudad de Vacaciones” és un eufemisme que crea confusió. En el número anterior vam explicar que els nous
propietaris de Bell-lloc, l’empresa Santa&Cole, no va
poder executar fa un any el seu projecte urbanístic perquè no s’ajustava a la normativa del PGOU per a aquest
sector. Coincidint amb el pas fugaç del Sr. Montilla
pel Ministeri d’Indústria s’ha produït el miracle que
Telefónica hagi escollit Bell·lloc per situar, de lloguer,
la seva “Universitat”. Crida l’atenció que Telefónica per
a tota una “Universitat” només dediqui una inversió de
10 milions d'euros, mentre que per a R+D en el barri
de Poblenou, en el 22@ de Barcelona, la inversió serà
de 80 milions d'euros i donarà feina a 200 persones. A
ERC de la Roca ens preocupen dos aspectes d’aquesta
“Ciudad de Vacaciones”. Primer, que es mantingui per
a totes aquestes hectàrees de bosc l’ús públic que fins
ara han tingut i no acabin encerclades amb tanca de

filferro com ha passat al golf de Vilalba. I Segon, que
cap equip de govern municipal caigui en la temptació
d’ignorar la diferència existent entre centre públic
educacional i empresa privada “educacional”, i vulgui
modificar el PGOU en benefici particular amb l’excusa
de considerar el projecte “d’utilitat pública o d’interès
públic general”. (Podríem trobar-nos d’aquí a un temps
que, coincidint amb un nou ministre, Telefónica decidís
prescindir del lloguer d’aquesta finca perquè ha trobat
un indret millor, i que en aquesta finca s’haguessin
produït uns canvis urbanístics que d’altra manera no
s’haurien pogut fer.). El cost econòmic d’aquest Butlletí
Municipal ha estat de 4.000 €.
*Nota d’última hora: al ple del passat 5 d’octubre,
l’equip de govern (PSC-ICV) ha aprovat “adequar
(canviar) l’àmbit de sistemes i dotacions del sòl no
urbanitzable, de l’anomena’t àmbit de Bell-lloc,
incorporant-lo a l’àmbit dels sistemes d’equipaments
supramunicipals.
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> Des del municipi

> Notícies

des del torrent d’en Pipa fins a la passera de
Santa Agnès amb una distància d’uns 1200
metres. Aquesta és la segona gran actuació
de neteja del riu Mogent que s’ha fet enguany
i que ha de contribuir a millorar la funció
d’ecosistema fluvial del riu.
En aquest mateix sentit el passat ple de 5
d’octubre va aprovar per unanimitat una moció
per a instar a l’ACA que encarregui i executi un
projecte integral de rehabilitació i millora dels
espais fluvials de la conca del riu Mogent al
terme municipal de la Roca del Vallès.

> S’inauguren les obres
d’ATLL que han de garantir el
subministrament futur d’aigua

>>

El passat 11 d’octubre, el conseller de Medi Ambient,
Francesc Baltasar i l’alcalde de la Roca, Miquel
Estapé, van inaugurar les actuacions de millora
d’Aigües Ter Llobregat per garantir el proveïment
d’aigua a l’àrea metropolitana i el Vallès Oriental
amb un pressupost de 92 milions d’euros, una de les
inversions més importants de Catalunya. Gràcies a
aquestes actuacions la Roca del Vallès ha millorat
la seva xarxa global de distribució d’aigua. A més, la
Torreta té assegurat el subministrament futur gràcies a la interconnexió amb un segon dipòsit d’aigua
situat sobre l’Hospital de Granollers que dóna serveis a diferents municipis. I a Santa Agnès es farà un
nou dipòsit per donar servei en aquest nucli i també
a la Roca centre.

> El vidre pot tenir
moltes vides. Recicla’l

© anna mas

Arran de les fortes pluges del mes de setembre que van provocar inundacions de diversos
camps i d’una nau amb activitat forestal a la
zona de Mas Foguer (antic camp de futbol)
l’Ajuntament ha tornat a reclamar a l’Agència
Catalana d’Aigua (ACA) la neteja de la llera del
riu Mogent per evitar nous incidents. Durant
les darreres setmanes l’ACA ha iniciat els treballs amb la reparació de l’escullera, la retirada
de canyes, la tallada d’arbres del mig del riu i la
replantació de vegetació de ribera als marges
en el tram al costat de l’antic camp de futbol,

© anna mas

> Medi Ambient
> L’ACA neteja el tram del riu Mogent
al
costat de l’antic camp de futbol

Encara que ens costi de creure, des de casa i amb
activitats tan quotidianes com llençar la brossa
podem col·laborar, i molt, en la conservació del
medi ambient El Consorci per a la Gestió dels
Residus del Vallès Oriental i Ecovidrio han preparat una campanya publicitària de sensibilització
per conscienciar tothom de la importància del
reciclatge i augmentar l’índex de recollida selectiva del vidre a la comarca. Sota el lema “El vidre
pot tenir moltes vides. Recicla’l”, la campanya vol
fer possible un planeta més sostenible en el qual
els seus habitants actuïn de manera responsable
i respectuosa amb l’entorn que els envolta.

> Sobre les sentències que declaren nuls alguns sectors urbanístics
El ple municipal del novembre va aprovar una moció
de l’equip de govern on es ratificava la interposició
de recursos davant del Tribunal Constitucional
i instava els òrgans competents que adoptin els
acords necessaris per atorgar eficàcia a aquells
acords urbanístics que hagin estat declarats nuls
de ple dret per manca de publicació de les normes
urbanístiques.
La Roca es troba amb un problema que afecta al
99% dels municipis de Catalunya: l’Ajuntament
va aprovar el pla general el 1991 però no el va
publicar íntegrament en cap diari oficial, atès que
era la pràctica habitual, avalada per la Generalitat
de Catalunya i el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya. Això ha estat vàlid per als jutges durant
uns 15 anys però el 2002 van canviar de criteri i, des
d’aleshores, considera (amb efectes retroactius)

que si el pla general no es va publicar íntegrament,
totes les actuacions i obres posteriors són nul·les.
Segons els serveis jurídics consultats, l’aplicació
estricta d’aquest criteri implicaria que la immensa
majoria de les obres dels darrers anys de la Roca i
de tot Catalunya es poden considerar il·legals.
A la Roca hi ha sentències que consideren nuls
algun dels projectes aprovats a la unitat d’actuació
núm. 6, la unitat d’actuació núm. 5 (“les fàbriques”)
i el pla parcial de Can Massaguer. L’Ajuntament
ha presentat recursos al Tribunal Suprem, que en
tots els sectors ha admès a tràmit, parcialment o
total, algun dels recursos. En aquests moments
l’Ajuntament no té constància de la fermesa de cap
sentència.
Davant d’aquesta situació i sobre la base de l’informe
del secretari, l’alcalde va afirmar en el ple que

l’Ajuntament defensa la validesa de totes les obres
que s’han portat a terme ajustades al pla general.
Va afegir que no s’aturarà cap actuació si no hi ha
la notificació de la fermesa de la sentència perquè
seria irresponsable, injust i podria donar lloc a
indemnitzacions. A més, l’alcalde va voler transmetre tranquil·litat a tots els veïns que viuen o volen
anar a viure als sectors afectats perquè, en el pitjor
dels casos, l’Ajuntament sols haurà de retramitar
els acords anul·lats per tornar a donar-los validesa,
perquè un acord pot ser declarat nul per qüestions
formals (en aquest cas per no haver publicat l’acord
en un diari oficial), però pot tornar a ser vàlid si
es resol el formalisme. Segons l’alcalde aquesta
és l’actitud, responsable i assenyada, en defensa
de l’interès de tots i contrastada amb els serveis
jurídics municipals i externs.
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> Des del municipi

> Notícies
> Èxit de xerrada de les
AMPA sobre “els límits”

>>

> Conveni per construir 144
habitatges públics al Molí de
Sta. Agnès i Maiols - Can Planes

© anna mas

El conseller d’Habitatge, Francesc Baltasar, i l’alcalde
de la Roca, Miquel Estapé, acompanyat del regidor
d’Habitatge, Daniel Martín, van signar al Centre
Cívic de Santa Agnès un conveni per a la construcció
d’uns 36 habitatges al sector del Molí de Sta Agnès
en règim de venda i uns 108 habitatges públics al
sector de Maiols - Can Planes, dels quals una tercera
part seran en règim de lloguer. Aquesta iniciativa
s’afegeix als projectes d’habitatge públic al pla de
les Hortes (60 habitatges en règim de venda) i a la
parcel·la de l’Ajuntament vell (15 habitatges en règim
de lloguer per a gent gran). En total, unes 219 famílies, preferentment de gent jove i gent gran, podran
accedir els propers anys a un habitatge assequible.

El passat 24 d’octubre es va inaugurar el cicle
de xerrades organitzades per les AMPA de totes
les escoles del municipi, amb la col·laboració de
l’Ajuntament. La xerrada, amb el títol “Autonomia
i imposició de límits” va comptar amb una àmplia
presència de pares i mares que van fer omplir de
gom a gom el vestíbul de la biblioteca municipal.
La xerrada va anar a càrrec de la psicòloga Maria
Jesús Comellas, que d’un manera molt amena i
pedagògica va clarificar molts problemes i dubtes habituals que preocupen els pares i mares en
l’educació dels seus fills.

> Informatització de la policia local
La policia local s’ha dotat d’un equipament informàtic. Es tracta de la incorporació d’aplicacions de
gestió per GPS en tots els seus vehicles per tal de
poder planificar el temps de servei en cadascuna
de les àrees i urbanitzacions del municipi, així com
per poder identificar en pantalla tots els vehicles
i el seu lloc de servei, fet que suposa una major
agilitat a l'hora d'assignar recursos a cada tipus
de servei.
Així, s’ha dotat d’un programa de gestió d’incidències nou, que permetrà recollir i explotar les
dades d’una forma més àgil. També s’ha instal·lat

> Jornades per la
igualtat de gènere

> El conseller Nadal presenta
el projecte de la Universitat
de Telefónica

Un any més, l’Ajuntament de la Roca impulsa
actuacions d’atenció a les dones vers la igualtat
d’oportunitats. Les jornades comencen el 14 de
novembre amb el taller de riure, que es durà a
terme al CEIP Pilar Mestres a partir de les 18:30
i se’n farà una altra sessió el 21 de novembre. El
dijous 16 i 23 del mateix mes, s’oferirà un taller de
massatge i relaxació corporal a càrrec de Laura
Torres. Finalment, el 28 de novembre es celebrarà
una xerrada sobre la violència de gènere a càrrec
de les psicòlogues Teresa Cortés i Iolanda Ascasso.
La cita serà a la Biblioteca Pública de la Roca.

El passat 10 d’octubre el conseller de Presidència,
Joaquim Nadal, va visitar Bell-lloc per presentar el
projecte de la Universitat Corporativa de Telefónica,
conjuntament amb el vicepresident de Telefónica,
Carles Colomer i l’alcalde de la Roca, Miquel Estapé,
amb una àmplia presència d’alcaldes de la comarca i
del president del Consell Comarcal.
A la presentació es va destacar que aquesta universitat formarà a 6000 directius a l’any, amb una
inversió de gairebé 30 milions d’euros anuals, que
generarà una important activitat econòmica a la
zona, en llocs de treball i empreses de serveis, una
part d’alt valor afegit.

un ordinador dins del vehicle, per tal que els
agents puguin fer, en línia i en qualsevol lloc,
consultes als sistemes d’informació policial i a les
bases de dades pròpies. Això permetrà que des del
vehicle els agents puguin consultar dades com els
antecedents de les persones identificades, comprovacions d’identitat o verificacions de filiacions.
La implementació d’aquestes noves eines, juntament amb el pla de formació continuada que s’està
desenvolupant de forma permanent, fa estar a la
policia local de la Roca en el grup de policies capdavanteres en l'ús de les noves tecnologies.
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> Des del municipi / Notícies

> 8a Cursa BTT
Prehistòrica

>>

> Portes obertes
a l’Escola de Música

© anna mas

Mentre s’estan realitzant les obres d’ampliació del
cementiri actual que ha de donar servei els propers anys
immediats, l’Ajuntament ja ha encarregat la redacció
d’un nou cementiri a la parcel·la d’equipaments al costat del cementiri actual, a l’arquitecta Marina Salvador
que ha redactat diversos projectes de rellevància, com
ara el del tanatori de Sant Gervasi, a Barcelona.
El nou cementiri estarà dimensionat per atendre les
necessitats a mitjà i llarg termini, amb uns serveis de
qualitat adequats a les noves demandes, integrada
amb el paisatge i l’entorn, i amb una proposta innovadora d’interconnexió amb el cementiri actual que
dignificarà les instal·lacions actuals.

El 19 de novembre es celebra la vuitena edició
de la Cursa Prehistòrica. Els participants de la
cursa poden triar entre un circuit de 40 kilòmetres i un de 25. Rebran el dorsal i el xip a les 7.30
del matí i la sortida tindrà lloc entre les 8.30 i
les 9.30. L’entrada inclou una participació per
al sorteig d’una bicicleta, dos avituallaments,
obsequis per a tothom i una gran botifarrada.
La Prehistòrica està organitzada pel Club Ciclista
de la Roca en bike amb la col·laboració del
Servei d’Esports de l’Ajuntament de la Roca.

> Nou servei de taxi

© Ajuntament

La nova Escola Municipal de Música de la Roca
ha volgut promoure el coneixement de les seves
activitats mitjançant un període de portes obertes durant el mes de novembre en el qual infants
no matriculats poden assistir a alguna classe de
manera gratuïta. L’Escola impartirà els estudis de
música de manera progressiva. Durant el període
2006-2007, farà classes d’iniciació a la música per
als infants nascuts entre l’any 2000 i el 2002, i els
propers anys es faran cursos de nivell preparatori
i de grau elemental. Així, l’Escola Municipal de
Música creixerà d’acord amb el model pedagògic
establert pel mateix centre.

La Roca disposa ja de dues llicències de taxi,
concretament un Mercedes i un Viano.
El 27 de desembre de l’any passat, es va acordar
convocar un concurs per adjudicar dues llicències de taxi per al servei de transport urbà i
interurbà de viatgers, una convocatòria que es
va publicar al BOP del 4 de gener del 2006 i al
DOGC del 12 de gener del 2006.
S’hi van presentar tres candidatures. L’acord
d’adjudicació es va prendre per resolució d’alcaldia del 8 de maig del 2006.
El telèfon dels taxis és el 628 18 90 00.

© Ajuntament

> S’encarrega el projecte
per a la construcció
d’un nou cementiri

> Conveni de personal aprovat
L’Ajuntament ha aprovat el pacte de condicions del personal públic laboral i funcionari.
L’alcalde, Miquel Estapé, ha destacat la seva
satisfacció per l’equip humà del consistori de la
Roca del Vallès i ha valorat molt positivament la
tasca que realitza. Concretament, ha manifestat que avui “l’Ajuntament de la Roca del Vallès
és una organització moderna, amb un personal
qualificat, amb un bon nivell de preparació i
alt compromís de servei públic. La voluntat
d’aquest equip de govern és continuar millorant
l’organització i modernitzant l’Ajuntament, fentlo més àgil i eficient, millorant les condicions de

treball, reforçant els recursos tècnics i humans
disponibles, invertint en la millor formació i
fomentant la iniciativa dels treballadors.”
El pacte de condicions preveu la introducció de
complements de productivitat que permetran
assegurar els treballadors de l’Ajuntament, que
tinguin un bon rendiment, la no-pèrdua de poder
adquisitiu pel diferencial entre l’IPC aprovat per
l’Estat (sobre el qual es basen els increments
dels salaris) i l’IPC real. També inclou un fons
de pensions i un fons per a despeses socials, no
cobertes per la Seguretat Social. La vigència del
conveni és de quatre anys (2006-2009).
NÚM. 33 / NOVEMBRE 2006 / 7

la roca 33 7

8/11/06 14:15:28

> Tres en u

> Art i literatura abans de Nadal

© anna mas

© anna mas

la roca del vallès dóna la benvinguda a les festes nadalanques amb una
bona dosi de cultura. santa agnès celebra la cloenda de l’exitosa exposició
“retalls d’un gran format” i la il·lustradora màriam ben-àrab presenta el seu
nou treball a la torreta. mentrestant, a la roca centre tindrà lloc l’esperat
lliurament del premi romà planas i miró.

La Roca Centre

9a edició del Premi
Romà Planas i Miró
El dissabte 25 de novembre se celebrarà l’acte de
lliurament de premis de la 9a edició del Premi Romà
Planas i Miró de memorials populars. La cita és a la
una del migdia a l’església de Sant Sadurní de la Roca
Centre. Les cinc obres finalistes són Las tijeras de la
memoria, de Pablo Ignacio de Dalmases; La nena de
les trenes, de Pepita de Rodrigo (pseudònim), Tothom
és fill d’unes circumstàncies, de Clara Prat; La meva
infància i joventut marcades pel franquisme, de Josep
Torras; i Diari de guerra, de Josep Vinyet.
Els premis són un homenatge a l'antic alcalde de la
Roca, Romà Planas i Miró, i als valors que ell tant
estimava.

La Torreta

Màriam Ben-Àrab presenta
la seva nova exposició
“Il·lustració”. Aquest és el títol de la nova
mostra que Màriam Ben-Àrab presenta a
la sala taller del Centre Cultural La Torreta.
L’exposició s’emmarca en el Programa Marc
2006 - Mostra d’Art de la Roca, una iniciativa
engegada pel Servei de Cultura de l’Ajuntament
de la Roca del Vallès amb la vocació de donar
a conèixer els treballs dels artistes locals. Des
que va començar el cicle, ja han estat moltes
les exposicions organitzades arreu del municipi.
Teniu temps de veure l'exposició fins a l’1 de desembre. La sala és oberta de dilluns a divendres de
cinc a vuit del vespre.

Santa Agnès de Malanyanes

Si encara no heu vist l’exposició “Fragments
d’un gran format”, teniu temps de fer-ho fins al
diumenge 19 de novembre. Aquest dia, l’església
de Santa Agnès de Malanyanes acollirà l’acte de
cloenda de la mostra, que començarà a la una del
migdia.
“Fragments d’un gran format” és una exposició
de pintures fetes pels nens i nenes del poble per
commemorar el setè centenari de l’església de
Santa Agnès. A l’acte de cloenda, on participaran
l’alcalde, la regidora de Cultura i el regidor delegat de Santa Agnès, es lliuraran els quadres de
l’exposició als seus petits autors.

© anna mas

© anna mas

S’acaba l’exposició
“Fragments d’un gran format”
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> Entrevista

> L’escola del barri fa 25 anys
El CEIP La Torreta ha celebrat el seu 25è aniversari. El llibre “Algunes
pinzellades” explica els orígens i l’evolució d’aquesta escola petita, propera i
acollidora. La seva directora, Pilar Bárcena, repassa amb entusiasme el primer
quart de segle del centre.

Orgullosa i enamorada de l’escola, Pilar Bárcena fa 20 anys que és la directora del CEIP La
Torreta.
> Com definiria el CEIP La Torreta?
És l’escola del barri. Les famílies hi estan molt
implicades i ja se la senten seva. L’han vista
néixer i créixer i se l’estimen molt. Tots ens
coneixem i és molt acollidora.
> Com valora aquests 25 anys?
La valoració dels 25 anys és molt positiva. Ens
hem anat adaptant a les necessitats de la societat i hem crescut en nombre de professors i de
serveis. Al principi, l’Ajuntament havia d’assumir
algunes despeses i contractar una part del professorat, com per exemple, els mestres de música o els psicòlegs. Ara, ja no ens cal i això és un
avenç molt important. De totes maneres, vam
ser molt afortunats de comptar amb el suport
constant de l’Ajuntament durant els inicis de
l’escola.

sen de més eines. Abans no viatjaven tant, no
tenien Internet... Les eines d’aprenentatge i de
relació han canviat, però els nens en si mateixos
són com sempre.
> Què és el més important que ha viscut l’escola
durant aquest temps?
No hi ha hagut cap canvi espectacular. Som una
escola molt metòdica, amb un professorat molt
estable. Aquest equilibri és molt positiu perquè
la gent que porta els seus fills al nostre centre
ja coneix els mestres que tindran. Som la seva
segona família. Aquest és el nostre tret diferencial respecte d’altres escoles, la proximitat que
oferim.

La Maribel Román és la presidenta
de l'AMPA del CEIP La Torreta. Molt
satisfeta del funcionament del centre,
des de l'AMPA es proposa treballar per la
unificació i l'ampliació de l'escola

> Ara, teniu molta demanda, més inscripcions.
Què en penseu?
Doncs estem molt contents. Durant una època,
les inscripcions van patir una davallada important, però des de fa cinc anys han augmentat
moltíssim i n’estem molt orgullosos.
> L’escola està dividida en dues parts. En un
edifici hi ha l’escola de primària, i en l’altre, el
parvulari. Què suposa aquesta partició?
Nosaltres ens hi hem acostumat però, sobretot,
crea problemes econòmics perquè necessitem el
material per duplicat. Els dos edificis necessiten
una fotocopiadora, ordinadors, etc.

> Com definiria el CEIP la Torreta?
És una gran família on hi ha lloc per a tothom.

> De totes maneres, potser aquests problemes
s’acaben aviat, oi?
Doncs potser sí. Si l’escola continua augmentant
el nombre d’alumnes i hi hagués una segona
línia al parvulari, el Departament construirïa
una nova escola, és a dir, unificaria parvulari i
primària. De fet, només ens falta un nou alumne
al parvulari perquè el nombre de nens i nenes
requereixi el desdoblament de línies. //

> Què ha canviat a l’escola durant aquest
temps?
A part de les instal·lacions, jo crec que poca
cosa més. La filosofia actual de l’escola és la
mateixa que fa 25 anys, la d’una escola de barri
on tothom es coneix. Veure que hi ha alumnes
que van començar a l’escola fa 25 anys i ara en
tornen a formar part perquè porten els seus fills
al centre, et fa sentir que has triat bé l’escola dels
teus fills.

> Què ha canviat a l’escola durant aquest temps?
Bàsicament, ha canviat el sistema educatiu.
El pas de l’Educació General Básica (EGB) a
l’Educació Primària ha estat molt positiu. Tenir
en una escola nens i nenes de 3 a 12 anys i no de
3 a 14, com amb l’EGB, ens ha permès millorar la
qualitat de l’ensenyament.

> Quina valoració fa d’aquests 25 anys?
Molt positiva. L’escola i el barri han anat creixent
poc a poc. Cada vegada, hi ha més alumnes i això
és molt bon senyal.

> Ara teniu molta demanda, més inscripcions;
què en penseu?
Està molt bé, però el problema de l’augment
d’inscripcions és que l’escola s’ha quedat petita.
A P-3 i P-4 ja hi ha 28 alumnes, una cosa impensable fa cinc anys. La solució és la unificació i
l’ampliació.

© el tinter

> Són molt diferents els primers alumnes als
d’ara? En què han canviat?
No. Els nens són els mateixos. El que ha canviat
ha estat la societat, els valors i l’estructura familiar. Ha canviat l’entorn. Els nens i nenes d’ara
tenen més coneixements externs perquè dispo-

> La veu dels pares

© el tinter

L’escola de la Torreta neix per cobrir les necessitats educatives d’un barri en creixement que
es troba a 3 Km de La Roca centre, la qual cosa
suposava moltes dificultats de desplaçament per
als infants. El curs 1981-82 a petició dels pares
i mares, el centre es constituirà com a Col·legi
Públic amb independència administrativa i pedagògica. Està ubicada al costat dels terrenys, on hi
va haver un convent de Caputxins des del 1584
fins al 1812.
L’escola té actualment més de 160 nens i està
creixent, tot i que fa cinc anys la Generalitat es
va plantejar el seu tancament pels pocs nens
inscrits a P-3. El principal repte de futur és la
construcció d’un nova escola que integri els tres
edificis actuals i que disposi dues línies per atendre la demanda actual i futura.

> Des de l’AMPA, què queda per fer?
Ens queden moltes coses per fer, però una de
les prioritats de l’AMPA actual és millorar les
instal·lacions perquè l’escola està creixent a un
ritme molt accelerat. //
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> Amplificador

> El paper de l’Ajuntament en la protecció del patrimoni
L'ajuntament de la Roca del Vallès treballa per protegir els béns
històrics, arqueològics, arquitectònics i naturals del Municipi. A més,
ha ampliat el patrimoni Municipal.

dolmen de can planes

© anna mas

Els darrers anys l’Ajuntament ha treballat per a
l’ampliació del patrimoni municipal. Concretament són
o seran en breu propietat municipal els següents bens:
Can Planes. Masia, S. XVII-XVIII
Molí de Sta. Agnès. Masia, S. XIX
Restes prehistòriques de can Planes. DOLMEN (calcolític / Ibèric / Romà). Pedra de l'Escorpí (neolític). Roca
foradada (calcolític)
Rectoria vella de Santa Agnès. Edifici residencial, S.
XVIII-XIX
Can Torrents. Edifici residencial noucentista
Can Sol. Edifici residencial modernista
Elements ornamentals de l’Ajuntament vell. S. XVI.
L’edifici que es construirà en la parcel·la de l’Ajuntament
vell recuperarà la imatge de l’antiga façana amb els
elements ornamentals del balcó i finestrals amb valor
històric.

can torrents
© anna mas

© manel pasamonte

patrimoni històric de
propietat municipal

actuacions per promoure
la rehabilitació
del patrimoni

© anna mas

Les ordenances municipals ofereixen actualment diverses línies d’ajuts per a la millora i
rehabilitació d’edificis. Concretament, hi ha una
ordenança per subvencionar la rehabilitació de
façanes per a la millora del paisatge urbà, i una
bonificació de l’impost de construccions per als
edificis que siguin declarats d’utilitat pública:
en tots dos casos, els edificis inclosos en el
catàleg del patrimoni són prioritaris.
A més, amb l’aprovació del Catàleg els edificis
afectats gaudiran de desgravacions en l’impost
de béns immobles.

el molí
can
oriac de

can planes

sta. agnès

A més del Catàleg del Patrimoni, l’Ajuntament està
impulsant un ampli conjunt d’actuacions per protegir el
patrimoni històric i natural del municipi. Les principals
són:
- Catàleg de masies i cases rurals
- Modificació puntual del pla general al sector del Molí
de la Roca
- Pla d’acció local de l’Auditoria Ambiental amb més de
70 actuacions de protecció del patrimoni natural
- Catàleg d’arbres singulars
- Pla especial de millora urbana del nucli antic
- Pla especial de millora urbana de les “cases barates”
construïdes per l’arquitecte Coderch
- Excavacions per definir les zones d’expectativa
arqueològica del nucli antic
- Inventari de camins públics rurals

© anna mas

Altres actuacions de protecció
del patrimoni històric i natural

rectoria vella de sta. agnès
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> Xarxa ciutadana

> L'empenta

> Associació de Veïns
de Sta. Agnès de
Malanyanes

> Agenda

Després que en una Assemblea anterior la
majoria de membres de l’antiga Junta comuniquessin la seva intenció de deixar el càrrec,
després de molts anys de feina i dedicació al
poble de Santa Agnès, i després d’unes setmanes d’incertesa respecte al futur d’aquesta
Associació, finalment el passat 8 d’octubre es
van reunir al Centre Cívic els veïns de Sta. Agnès
per celebrar Assemblea General i aprovar la nova
Junta de Govern presidida pel Sr. Joan Biosca. La
nova Junta està formada per 16 veïns (inclosa la
Junta Consultiva) i segons paraules textuals del
nou president, amb un únic objectiu: “Treballar
perquè tots els veïns de Santa Agnès estiguin
més orgullosos de residir en aquest privilegiat
paratge, gaudint d’una major qualitat de serveis, infraestructures i atenció personal. Volem
recollir tots els suggeriments dels nostres veïns
per treballar sobre aquestes idees i intentar
transformar-les en realitat”. I com que no hi ha
millor demostració d’aquestes bones intencions
que transformar en fets les paraules, ja tenim el
primer pas de la nova Junta feta acció: han posat
a disposició de tots els veïns (associats o no)
una bústia (a la façana del Centre Cívic) així com
una adreça electrònica (aavvstaagnes@lamalla.
net) per recollir totes aquelles idees que ajudin
a viure en un Santa Agnès millor. Tan sols ens
queda animar al veïnat de Santa Agnès a ser
participatiu i original en els seus suggeriments,
i desitjar a la nova Junta, persones que cedeixen
part del seu temps personal a favor dels seus
conveïns, molta sort, així com agrair la bona
feina feta a l’anterior Junta.
Endavant!!

8, 15, 22 i 29 de novembre
La Roca Centre
De 19:20 a 20:30
Biblioteca
Curs inicial de psicografologia
i personalitat
9 de novembre
La Roca Centre
20:30
Biblioteca
Tertúlia literària
A càrrec de Dolors Vinyes.
Llegim Ildefonso Falcones
(L’Església del Mar)
Del 10 al 25 de novembre
La Roca Centre
Vestíbul de la Biblioteca
Estiu 2006, la Roca de festa
A càrrec d’Anna Mas
13 de novembre
La Roca Centre
Vestíbul de la Biblioteca
18:00
Contes de tardor
A càrrec d’Ada Cusidó
2 de novembre
La Torreta
Espai Jove k1
Visualització de pel·lícula
per concretar
9 de novembre
La Torreta
Espai Jove k1
Visualització de pel·lícula
per concretar
23 de novembre
La Torreta
Espai Jove k1
Torneig de Ping-pong
Novembre
La Torreta
Espai jove k1
Dimarts de 19:00 a 20:15
Taller de dansa del ventre

© anna mas

Novembre
La Torreta
Espai jove el Roc
Dijous de 20:00 a 22:00
Taller de percussió
africana

Novembre
La torreta
Espai jove el Roc
Divendres de 17:00 a 18:30
Taller de còmic
3 de novembre
La Torreta
Sala Taller del Centre Cívic
20:00
Inauguració de l’exposició
de Màriam Ben-Àrab
19 de novembre
Església de Santa Agnès
13:00
Cloenda de l’exposició
“Fragments d’un gran format”
25 de novembre
La Roca Centre
Vestíbul de la Biblioteca
11:30
Acte d’Agermanament amb el
poble de Pieve Santo Stefano
25 de novembre
Església de Sant Sadurní
13:00
Lliurament de premis de la 9a edició del Premi Romà Planas Miró
25 de novembre
Església de Sant Sadurní
20:00
Filharmònica 2006- Concert
de flauta i piano amb Claudi
Arimany, Han Gouliang i Alan
Branch
A partir del 20 de novembre
La Roca Centre. Biblioteca
Exposició de les obres presentades al concurs de postals de Nadal
14 i 21 de novembre
La Roca Centre. CEIP Pilar Mestres
De 18:30 a 19:15
Taller de riure
A càrrec d’Eva Yera
16 de novembre
La Roca Centre
Sala de Plens de l’Ajuntament de
la Roca
18:00
Acte de presentació del protocol
de la violència de gènere

16 i 23 de novembre
La Roca Centre
CEIP Pilar Mestres
De 18:30 a 19:15
Taller de massatge i relaxació
corporal
A càrrec de Laura Torres
28 de novembre
La Roca Centre
Biblioteca
De 18:30 a 19:15
Xerrada sobre la violència de
gènere
A càrrec de les psicòlogues Teresa
Cortés i Iolanda Ascasso
29 de novembre
La Roca Centre
Biblioteca
18:00
Contes de la mar salada:
Construcció d’una peixera
“A càrrec de Joan de Boher,
Companyia l’Escarbat
De l’1 al 16 de desembre
La Roca Centre
Biblioteca
Vestíbul de la Biblioteca
El día que el lienzo adquiera conciencia vais a pintar en el suelo
A càrrec de Manel Vizoso
12 de desembre
La Roca Centre
Biblioteca
18:00
Taller de Bufalvent o estel de
Nadal de colors
14 de desembre
La Roca Centre
Biblioteca
18:00
Contes del bosc
A càrrec de Mercè Rubí
19 de desembre
La Roca Centre
Biblioteca
18:00
La zooband
A càrrec de la companyia
3/4 de 15
Un lleó, una girafa, un hipopòtam
i un elefant creen una banda de
músics una mica animal.
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> Xarxa ciutadana

> Ascensor

> La instantània

Lluita contra la
violència de gènere

“La màgia de la festa”

L’Ajuntament de la Roca del Vallès torna a impulsar
activitats en relació amb les dones vers la igualtat
d’oportunitats. Les Jornades per a dones 2006 volen
ser un espai de reflexió, participació i entesa per tal
que tots plegats posem el nostre gra de sorra per
posar fi a la violència de gènere. Mitjançant tallers
lúdics i xerrades, prendrem consciència de la problemàtica social que comporta la violència de gènere i
procurarem trobar les petites coses que podem fer
individualment per eradicar-la.

l’ajuntament de la roca del vallès organitza una exposició fotogràfica sobre les festes
majors de la roca centre, la torreta i santa agnès de malanyanes. l’exposició és itinerant
i es pot veure en els tres nuclis de la població. podeu consultar les dades de l'exposició a
l'agenda del butlletí.

amunt

PER ALS PROPERS NÚMEROS, US ANIMEM A ENVIAR-NOS IMATGES CURIOSES O REPRESENTATIVES DE LA
REALITAT DEL MUNICIPI I DE QUALSEVOL ACTIVITAT QUE S'HI DUGUI A TERME: ENVIEU-LA SI US PLAU A
L'AJUNTAMENT O A L'ADREÇA ELECTRÒNICA <AJUNTAMENT@LAROCA.CAT>; INTENTAREM PUBLICAR-LA
AL BUTLLETÍ, O COM A MÍNIM LA DIGITALITZAREM PERQUÈ FORMI PART DE L'ARXIU DE LA ROCA.

> Directori

avall
Cada dia ens esgarrifem davant la televisió escoltant
que una dona ha mort en mans del seu marit. Les
xifres no deixen de créixer, però aquestes morts són
només la punta del iceberg. Hi ha moltes dones que
viuen la violència en silenci, assumint-la i convivint
amb ella. No podem deixar que les conductes masclistes i pròpies d’una societat patriarcal continuïn
trepitjant i humiliant dones dia rere dia.

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
Consultori Santa Agnès
Biblioteca Pública
Casal d’avis de Roca-Centre
Casal d’avis de la Torreta
Centre Cívic Can Tàpies
Centre Cívic de Santa Agnès
Casal de Joves "El Roc"

93 842 20 16
93 860 41 50
93 842 48 04
93 842 20 75
600 44 55 77
93 842 44 32
93 842 44 32
93 860 32 00
93 842 46 63
93 842 44 61
93 842 24 40
93 879 34 41
93 860 41 50
93 842 25 74
93 842 12 40
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Casal de joves de la Torreta
CEIP Pilar Mestres
CEIP Mogent
CEIP la Torreta
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
Deixalleria

93 870 44 87
93 842 27 52
93 842 03 75
93 870 53 21
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
628 18 90 00
93 842 07 25
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