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l’edició d’aquest 
butlletí



app

TELÈFONSD’INTERÈS

APUNTD’INTERÈS

Ajuntament de La Roca 938 422 016
Oficina de La Torreta 938 604 150
Oficina de Santa Agnès 938 424 804

Arxiu Municipal 938 424 461
Arxiu de la Memòria Popular 938 424 461
Biblioteca Municipal 938 424 461
Centre Cultural La Roca 938 424 461

CAP- Centre d’Atenció Primària 938 424 432
Serveis Socials 938 424 432
Farmaciola Santa Agnès 938 799 178
Farmàcia de La Roca Miriam Abad  938 422 850
Farmàcia de La Torreta M.T. Blasi  938 707 262
Farmàcia la Roca Neus Girón 938 421 853
Parafarmàcia la Roca Tot Farma 931 885 497

Emergències 24 h 900 13 13 26

Centre Gent Gran La Roca 938 420 279
Centre Gent Gran La Torreta 938 793 441
Centre Gent Gran Santa Agnès 938 422 188
Centre Cívic Can Tàpies 938 604 150
Centre Cívic Santa Agnès 938 424 804

Escola Pilar Mestres 938 422 752
Escola Mogent 938 420 375

Escola La Torreta 938 705 321 – 938 704 192
Escola Santa Agnès de Malanyanes 938 799 287
Escola Bressol Les Orenetes 938 424 065
Escola Bressol La Torreta 938 704 024
IES La Roca 938 422 414

Jutjat de Pau 938 422 571
Policia local 938 422 075 · 600 445 577
Presó quatre camins 938 422 854

Piscina Municipal La Roca 938 424 469
Piscina Municipal Santa Agnès 938 420 367

Taxis 24 hores 628 189 000
Sagalés/Barcelona Bus 902 130 014

Sorea Servei d’avaries 24 h 902 250 370
Fecsa-Endesa 800 760 706
Estabanell Energia 938 609 100
Unión Fenosa 911 983 33

Deixalleria 938 420 725
Recollida de mobles i trastos 938 439 311

Oficia de Gestió Tributària 938 421 890

Tanatori Granollers 938 618 230

Aprofitant la Festa Major de La 
Torreta d’enguany l’Ajuntament de 
la Roca ha obert una nova finestra 
comunicativa amb els ciutadans, 
el seu nou canal d’Instagram 
per arribar a la població a través 
d’imatges de moment i llocs de la 
Roca del Vallès.

SABÍEU QUE TAMBÉ 
SOM A INSTAGRAM?
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ajuntamentlaroca

La RocApp

android IOS

larocadelvalles@larocav

Aquest butlletí està imprès amb paper reciclat que s’obté de 
paper vell o residual. Aquest paper garanteix que com a mínim 
conté el 90% en pes de fibres de recuperació i, a més a més, 
s’ha elaborat sense utilitzar clor en el procés de decoloració de 
la pasta. Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i 
està composada per materials reciclables i no contaminants. 

Fotografia de portada: Estudi de Comunicació Intus S.L. Disseny, edició, maquetació 
i impressió: Estudi de Comunicació Intus S.L. C/ Blancafort núm.7, local 1, La Garriga 
08530, www.intus.cat. D’aquest butlletí s’han imprès 4.200 exemplars. Butlletí gratuït. 
Dipòsit legal: B-30.239-2009. L’edició d’aquest butlletí s’ha tancat amb data 25/11/2013 
en compliment de la Ley Orgánica 2/2011, de 28 de enero, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.          

Motxilla ecològica

Us animem a 
seguir-nos!



XARXESSOCIALS

Em plau de poder-te salu-
dar des de la meva nova 
posició com a Alcalde. En 
aquesta nova etapa que 
comencem tenim l’objectiu 
de fer un municipi millor per 
a tothom. Un Alcalde ho és 
de tothom i conseqüentment ha de governar per a tothom, 
mirant d’aconseguir el millor pel conjunt de la població, in-
dependentment de quina sigui la seva ideologia, religió, pro-
cedència, estatus social, etc.

Però aquesta etapa no l’afronto sol. Ho faig amb els meus 
companys de viatge, els Regidors de Govern, amb qui estic 
segur que aconseguirem fer un poble més unit i cohesionat, 
amb una nova dinàmica de fer política, treballant per uns 
pobles que tenen les seves realitats i les seves diferències, 
però que alhora fan que siguem un municipi interessant i 
singular.

Una nova etapa que afronto amb il·lusió i entusiasme, 
posant-me al servei del poble. I és per això que vull que tu 
també formis part d’aquest equip. Vull treballar amb tu per 
millorar el nostre municipi. Per a mi és molt important tant la 
teva opinió, com els teus consells, com les teves crítiques, 
i sempre per treballar des d’un punt de vista positiu i con-
structiu. 

La política ha de ser més propera que mai, ha de ser més 
transparent que mai, i hem de buscar maneres de poder 
formar un tàndem per millorar el nostre present, però també 
posant la mirada en un millor futur. És un repte molt apas-
sionant, però alhora molt exigent, perquè ens obliga a una 
millora continua de la gestió pública en benefici de tots.

Són moments històrics que ens toca viure des d’una posició 
privilegiada, i que comporta una gran responsabilitat, tant a 
nivell local, com a nivell nacional. Serem molts els Alcaldes i 
Alcaldesses que haurem de posar-nos al costat del Govern 
del país en uns moments tant importants per la història de 
Catalunya. Però sabem que sols no arribarem lluny, sinó és 
amb el suport i l’acompanyament de la ciutadania. Hem de 
fer pinya, hem de ser un equip ferm. El poble i el país ens 
necessita a tots i totes.

És per això que lluitem perquè la ciutadania decideixi el seu 
futur, cap a on hem d’anar. És per això que volem sentir 
la teva veu, per saber com vols La Roca i la Catalunya del 
futur. Ens neguem a fer participar la ciutadania només cada 
quatre anys. La participació ciutadana no ha de ser un ob-
jectiu, ha de ser el camí per assolir els objectius.

Per tot això farem un Govern de proximitat, humil i amb l’es-
forç d’estar arreu on se’ns necessiti.

Resto al teu servei. Salut!

EDITORIAL

BENVOLGUT 
VEÍ/VEÏNA,
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Marcel Puig
Demano als polítics que treballin 
pensant en les persones, en les 
seves necessitats i preocupacions, 
i no en interessos partidistes o in-
teressos supralocals que no siguin 
veritables millores en la nostra vida 
diària.

ELPOLSCIUTADÀ

La Roca Butlletí només ha publicat les fotos i opinions de les persones 

que ho han autoritzat segons l’article 18.1 CE, regulat per la LO 1/1982, de 

5 de maig.

Francesc Alcaide
Crec que bàsicament demanaria a 
l’alcalde i regidors honestedat en la 
seva manera d’exercir el poder i els 
seus càrrecs, que segurament és el 
que reclamem a tots els polítics a 
dia d’avui. A part, espero que arre-
glin alguns dels carrers 

QUÈ LI DEMANES AL 
NOU EQUIP DE GOVERN?

Joan Codina
Al nou equip de govern demanaria 
que defensin els interessos i les ne-
cessitats dels habitants del poble 
per sobre de qualsevol altra cosa, 
i així portin a terme una política de 
proximitat i enfocada a les necessi-
tats reals dels veïns.
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Albert Gil, alcalde de la Roca del Vallès

@albert_gil_gu

@albertgilgutierrez

larocadelvalles ajuntamentlarocadelvalles



L’objectiu de la iniciativa de l’Ajuntament de la Roca és 
fomentar que s’acompleixin les diferents 
ordenances entorn la tinença responsable 
d’animals i que fan referència a la convi-
vència, el respecte de l’espai públic i la 
gestió dels seus residus. 

Per continuar fent difusió de l’ordenança 
de civisme i atès que una de les preocu-
pacions més importants dels veïns és la 
presència de deposicions de gossos a la 
via pública, s’ha prosseguit amb la campa-
nya de sensibilització de recollida d’excre-
ments de gossos. En aquesta primera fase de la campa-

nya, l’Ajuntament es dedicarà exclusivament a informar 
la ciutadania sobre les seves obligacions 
al respecte, amb l’objectiu d’aconseguir 
un entorn cuidat i respectuós amb el 
mediambient.

En definitiva, la campanya és una crida 
al civisme dels propietaris de gossos i té 
com a objectiu facilitar la convivència al 
municipi. En aquest sentit, l’Ajuntament 
recorda que les sancions previstes per 
a les persones que no retiren de forma 
immediata les deposicions de l’animal 

rebran una sanció d’entre 150 i 300 euros.

Campanya de 
civisme per 

conscienciar als 
propietaris dels 

gossos dels animals 
de companyia

L’Ajuntament de La Roca del Vallès ha iniciat una cam-
panya entre els ciclistes per a un ús responsable de les 
bicicletes.  Aquesta pretén conciliar el binomi vianant – 
ciclista, quan tots dos coincideixen en un espai comú, 
com per exemple, a peu o en voreres, ja que, en ocasi-
ons, els ciclistes no respecten als vianants i en altres és a 
l’inrevés, els vianants no respecten els ciclistes. 

La campanya es basa en la difusió de consells bàsics com 
circular per la via pública, no fer maniobres que puguin 
afectar la seguretat del ciclista o dels vianants, no fer ziga-
zagues, aturar-se als semàfors en vermell o baixar de la bici 
en moments d’aglomeració. També recorda que, en les àre-
es de vianants, el ciclista no té la preferència i que cal estaci-
onar als llocs habilitats. Entre les recomanacions destaquen:

• Evitar circular a menys d’1 metre de les façanes (per 
així evitar atropellaments de les persones quan sur-
ten de casa seva al carrer).

• No superar la velocitat de 10 km / hora (ja que a 
partir d’aquesta velocitat, en cas d’atropellament, 
aquest pot tenir conseqüències greus, tant per al ci-
clista com per al vianant)

•  Per les voreres sempre té preferència el vianant.

•  No dur a persones adultes a la part posterior de la 
bici.

•  No circular en ziga-zaga entre els vianants.

•  Ús del casc

LA ROCA BATEGA
LA ROCA FOMENTA LA RESPONSABILITAT 
EN LA CONDUCCIÓ DE BICICLETES

CIVISME ENTRE ELS PROPIETARIS DELS 
ANIMALS DE COMPANYIA

LA
 R

O
CA

 · 
ST

A
. A

G
N

ÈS
 · 

LA
 T

O
RR

ET
A

 | L
a R

oc
a b

at
eg

a

04



L’Ajuntament ha iniciat una nova campanya de civisme per 
conscienciar la ciutadania que per gaudir d’un poble més 
net i agradable es fa imprescindible que 
ella mateixa tingui cura de no embrutar-lo 
de manera innecessària. Els eixos centrals 
de la campanya són la problemàtica de 
les pintades i els grafits i els actes incívics 
com trencament d’infraestructures muni-
cipals o del material de la via pública.

Tanmateix, també cal conscienciar que els 
carrers i places del municipi són propietat 
de tots, i el nostre deure com a ciutadans 
és mantenir-los, fer el mínim desperfecte i no embrutar-los. 
Utilitza les papereres i contenidors per a les escombraries. 
Recorda que un poble net és aquell que no embruta.

Amb aquesta campanya l’Ajuntament s’encarrega de re-
cordar als veïns que la col·laboració ciutadana es fa im-
prescindible per mantenir un poble net i agradable per 
viure. La campanya vol apel·lar directament al ciutadà per 

tal que prengui consciència de la necessitat de respectar 
les normes bàsiques de convivència i en el cas contrari, 

de la necessitat de responsabilitat en casos 
d’actes d’aquesta mena. 

Segons estudis de l’ajuntament, les actituds 
incíviques suposen a l’actualitat una despe-
sa municipal anual molt important. Per tal 
d’aconseguir una reducció constatable en 
aquest cost, la campanya vol amb la implica-
ció directa de tots els ciutadans que permeti 
obtenir resultats visibles, al llarg de la cam-
panya s’establirà un treball participatiu amb 

segments concrets de la població com els centres d’ense-
nyament.

Així mateix, la campanya incidirà en alguns aspectes con-
crets referents a conductes ciutadanes que des del con-
sistori es considera necessari millorar, com puguin ser les 
pintades a les façanes, els sorolls, el manteniment del mo-
biliari urbà o la neteja de la via pública.

FEM POBLE, FEM CIVISME

La conscienciació 
de la responsabilitat 

d’actes incívics 
és també un dels 

grans objectius de 
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#fempoblefemcivisme
#laroca

#infolocal

FELICITATS CAMPIONS ROQUEROLS!
L’ esport representa en l’actualitat una de les activitats més destacades de qualsevol societat desenvolupada. Ningú 
posa en dubte que la seva pràctica constitueix un indicador fonamental de la creixent i constant millora de qualitat 
de vida d’una població. S’ha d’entendre l’esport com una eina educativa en valors com la igualtat, la solidaritat i la 
integració i generadora de conductes saludables i recreatives. 

Per això, l’alcalde, Albert Gil, i tot el consistori, volem felicitar les entitats esportives roqueroles per l’excel·lent tasca 
que realitzen i, en especial, aquells equips que han aconseguit el premi d’aconseguir el passat campionat o l’ascens 
de categoria. Felicitats campions!

Us animem a practicar esport i us encoratgem a seguir lluitant per aconseguir els objectius de la propera temporada 
tot convertint La Roca en un referent en el món de l’esport.



Els serveis socials s’adrecen a les persones que necessiten 
informació, valoració, diagnòstic, orientació, assessora-
ment o suport individual, familiar o comuni-
tari per a fer front a situacions de necessitat 
personal bàsica, de manca de cohesió social 
o familiar o de desigualtat i per a prevenir-les.

La intervenció es realitza mitjançant equips 
professionals o serveis específics de l’àrea 
de benestar social (atenció domiciliària, for-
mació en competències socials...) que actu-
en compromesos a l’atenció de les persones 
que ho requereixen. 

Els principals objectius de l’àrea són: Oferir informació, ori-
entació i assessorament en relació als drets i deures dels 
serveis socials; Detectar les necessitats personals bàsiques 
i les necessitats socials; Atendre les necessitats derivades 
de la manca de recursos bàsics i dels dèficits en les relaci-
ons personals i amb l’entorn; Prevenir, atendre i promoure 
la inserció social en les situacions de marginació i d’exclu-

sió social; Facilitar que les persones assoleixin l’autonomia 
personal i funcional.

Actualment, la regidoria de Benestar Social 
ha començat una nova etapa que es carac-
teritzarà per la col·laboració amb entitats 
supralocals com la Diputació de Barcelona 
per aconseguir més recursos i així disposar 
de més eines per ajudar a  l’atenció de les 
persones. 

A partir del mes de setembre, la regidoria tre-
ballarà i redactarà un Pla contra les Drogues; 
s’iniciarà el Pla d’Igualtat pendent des de fa 

temps; es recercarà la col·laboració de les entitats bancàri-
es per reduir l’impacte de la problemàtica amb l’habitatge; 
i, es començarà el llarg camí per aconseguir el Centre de 
Dia i la residència, entre d’altres. En definitiva, una nova 
etapa d’evolució constant per intentar millorar la qualitat de 
vida dels roquerols i les roqueroles. 

LA ROCA BATEGA

EL NOSTRE COMPROMÍS: ATENCIÓ A LES PERSONES

BONIFICACIONS EN ELS IMPOSTOS 
PER A LES FAMÍLIES 

Els serveis socials 
de l’Ajuntament 

evolucionen 
pensant en les 

persones
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Les famílies monoparentals, nombroses, en situacions 
d’atur o amb escassa capacitat econòmica ja poden sol-
licitar les bonificacions fins al dia 18 de setembre de 2015.

La Roca aplicarà percentatges de bonificació en el paga-
ment dels tributs municipals segons el nivell de renda de 
cada família o individu. La tarificació social consisteix en la 
reducció dels impostos o quotes d’algunes activitats muni-
cipals en raó de la situació socio-econòmica d’una unitat 
familiar o de convivència residents en el municipi i que 
necessiten d’especial recolzament social atesa la situació 
de crisi actual.

Aquesta tarificació social permetrà que les famílies més 
necessitades puguin gaudir d’una partida municipal de 
65.000 euros en bonificacions en l’impost sobre béns im-
mobles (IBI), la taxa de serveis de recollida i eliminació 
d’escombraries i altres residus sòlids, la taxa de serveis de 
subministrament d’aigua, o també en l’impost sobre vehi-
cles de tracció mecànica.

Les sol·licituds es poden presentar fins al dia 18 de setem-
bre a l’OAC de l’Ajuntament de la Roca del Vallès. 

Aconsegueix tota la informació i 
documentació necessària aquí



La candidatura d’Esquerra Republicana de Catalunya va 
assolir el 28.46% dels vots, mentre que la força majoritària 
fins al moment, el Partit Socialista de Catalunya, va recollir 
un 25.21% del total dels sufragis. 

Un total de 5 formacions van presentar candidatura en 
aquests comicis, ERC, PSC, CIU, ICV i PP; tots ells am 

representació al consistori per aquest nou mandat 2015-
2019: ERC amb 5 regidors, PSC amb 5 regidors, CIU que 
passa de 7 a 4 regidors, ICV augmenta un representant 
passant d’1 a 2 regidors i PP manté un únic regidor. 

Pel que fa a la participació, del 56,38% únicament un punt 
per sobre de les anteriors eleccions celebrades al 2011.

LES ELECCIONS MUNICIPALS DONEN COM A FORÇA 
GUANYADORA ERC

ERC i CIU 
governaran en 
coalició durant la 
nova legislatura 
2015-2019
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EL REPORTATGE

El passat dissabte, dia 13 de juny a les 12 del migdia, es 
va constituir el que serà el Consistori Municipal de l’Ajunta-
ment de la Roca del Vallès per al mandat 2015-2019.

En l’acte protocol·lari, que va començar amb la constitució 
de la Mesa d’Edat, tots els regidors van prometre o jurar 
el seu càrrec tal i com marca la Llei. A més, els 5 regidors 
d’ERC i 3 de CiU, van afegir a la seva promesa el com-

promís adoptat per l’AMI – Associació de Municipis per la 
Independència: “Per expressió democràtica de la voluntat 
ciutadana, anuncio que resto a dis-
posició del nou Parlament, del presi-
dent i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les elec-
cions del 27 de setembre de 2015, 
per exercir l’autodeterminació del 
nostre poble i proclamar, juntament 
amb totes les institucions, L’ESTAT 
CATALÀ, LLIURE I SOBIRÀ”

Tot seguit es va procedir a l’elecció del nou Alcalde.  Albert 
Gil i Gutiérrez, candidat a l’alcaldia per Esquerra Republi-
cana de Catalunya, va ser escollit Alcalde amb el suport 
dels regidors del seu grup polític i amb el dels 4 regidors 
de CiU. 

Pel que fa al pacte de govern, les dues formacions van 
destacar que cal treballar per la democràcia activa, amb la 
participació dels veïns i les veïnes en tots els assumptes del 
poble i amb total transparència. 
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ALBERT GIL PROCLAMAT PRIMER ALCALDE REPUBLICÀ 
DE LA ROCA DEL VALLÈS

Resultats eleccions 2011

Escrutat: 100%
Participació: 56,38
Cens: 7.458
Votants: 4.458
Vots en blanc: 137
Vots nuls: 83



EL REPORTATGE

EL NOU GOVERN DE LA ROCA DEL VALLÈS, FRUÏT D’UN ACORD SIGNAT 
ENTRE ERC I CIU S’ESTRUCTURARÀ EN SIS ÀREES
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1. ÀREA DE SECRETARIA 
I SERVEIS JURÍDICS
Regidoria de Serveis 
Jurídics:  Alcalde

Regidoria de Recursos 
Humans: Alcalde

Regidoria de Serveis 
Generals: Alcalde

2. ÀREA DE TERRITORI I 
SOSTENIBILITAT
Regidoria d’Obres i 
Serveis: Jordi Fortí

Regidoria d’Urbanisme, 
Habitatge i Planejament 
Rafael Ros

Regidoria de Plans, 
Projectes i Obres 
Municipals: Rafael Ros

Regidoria de Medi ambient 
Rafael Ros

3. ÀREA DE SEGURETAT
CIUTADANA I MOBILITAT
Regidoria de Seguretat 
Ciutadana i Mobilitat
Jordi Fortí

ORGANIGRAMA MUNICIPAL

El nou govern de l’Ajuntament de la Roca del Vallès va 
donar comptes al Ple en una sessió extraordinària el 13 
de juliol del decret de cartipàs municipal signat aquesta 
mateixa setmana. El document determina l’organització 
prevista pel nou Govern Municipal resultant de les elec-
cions celebrades el passat 24 de maig, així com les di-
ferents competències i atribucions dels seus integrants.

El segon punt va ser donar compte del Decret de nome-
nament de membres de la Junta de govern local, i les 
delegacions de competències de l’Alcaldia a la unta de 
govern local.  Sobre aquest punt, es va informar que la 
Junta estarà presidida per l’alcalde, Albert Gil, i integra-
da pels cinc tinents d’alcalde: Rafael Ros, Jordi Fortí , 
Manuel Álvarez, Esther Laso i Mari Carmen Díaz.

El ple extraordinari dóna compte del nou cartipàs Junta de Govern Local

Estructura en 6 àrees. L’Ajuntament estarà dividit en 6 àrees 
que inclouran les regidories a efectes d’organització funcional:  

Grups municipals

1. ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALU-
NYA (ERC) format pels regidors i regidores 
Albert Gil, Jordi Fortí, Esther Laso, Roser Mo-
reno i Xavier del Villar. Serà portaveu d’aquest 
grup Jordi Fortí, les suplents, Esther Laso i 
Roser Moreno.

2. PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATA-
LUNYA (PSC) estarà format per Carles Fer-
nández, Francisco Garcia, Julio Caña, Maria 
Assumpta López i Caterina Palma.  Serà por-
taveu d’aquest grup Carles Fernández  i, els 
suplents, Francisco Garcia i Caterina Palma.

3. CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CiU) format 
pels regidors i regidores Rafael Ros, Manel Ál-
varez, Maria Carmen Diaz i Marta Pujol.  Serà 
portaveu d’aquest grup Rafael Ros, i suplents 
Manuel Álvarez i Marta Pujol.

4. INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS 
(ICV) format per  Daniel Martín i Oller i Sr. 
Andrés Hidalgo. Serà portaveu d’aquest grup 
Daniel Martín i, el suplent, Andrés Hidalgo.

5. PARTIT POPULAR (PP), format per César 
Alcalá, que també en serà el portaveu. 

Periodicitat de les sessions
El cinquè punt va ser l’Establi-
ment de la periodicitat de les 
sessions ordinàries del Ple muni-
cipal. L’alcalde va informar que se 
celebrarà la sessió ordinària del 
Ple de l’Ajuntament de la Roca 
del Vallès el darrer dijous no fes-
tiu de cada dos mesos, a les 20 
hores. 

El quart punt va ser Donar compte de la constitució dels grups polítics de la Corporació. Els grups polítics municipals, 
així com els respectius portaveus i els seus suplents, seran els següents:
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4. ÀREA DE SERVEIS 
ECONÒMICS
Regidoria d’Hisenda i 
Serveis Econòmics   
Manuel Álvarez

5. ÀREA DE SERVEI 
I ATENCIÓ A LES 
PERSONES 
Regidoria de Serveis 
Socials, Gent Gran i 
Sanitat    
Esther Laso

Regidor de Participació, 
Comunicació i 
Transparència   
Xavier del Villar

Regidoria d’Educació  
Roser Moreno

Regidoria de Cultura 
Xavier del Villar

Regidoria de Joventut  
Roser Moreno

Regidoria de Promoció 
Econòmica, Comerç, 
Consum i Turisme   
Marta Pujol  

Regidoria de Salut Pública  
Mari Carmen Díaz

Regidoria d’Esports   
Alcalde

Regidoria d’Esports 
Escolars i de Base  
Roser Moreno

6. ÀREA DE QUALITAT I 
MILLORA CONTÍNUA
Regidor de Millora de 
Qualitat i Millora Contínua  
Manuel Álvarez

Regidoria de Noves 
Tecnologies    
Manuel Álvarez

El tercer punt consistia en donar comptes del decret de 
nomenament dels i les tinents d’Alcaldia. Tal i com hem 
comentat abans, els cinc tinents d’alcaldia, per ordre, són 
Rafael Ros, Jordi Fortí, Manuel Álvarez, Esther Laso i Mari 
Carmen Díaz 

Les i els tinents d’Alcaldia esmentats, pel mateix ordre, 
substituiran l’Alcalde en la seva totalitat de funcions en 
el cas de vacant, absència o malaltia que l’impossibiliti 
per a l’exercici de les seves funcions. A aquest efecte, 
l’alcalde, quan s’hagi d’absentar del terme municipal, es-

tablirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, 
i designarà el o la tinent d’Alcaldia que hagi d’assumir les 
seves competències.

Si no es conferís aquesta delegació expressament, l’Alcal-
dia serà substituïda pel primer tinent d’alcalde i, si aques-
ta és absent, per la o el tinent d’alcalde següent en l’ordre 
esmentat en la relació anterior que es trobi present, i es 
donarà compte d’aquest fet a la resta de la corporació, 
sense que durant el mateix dia pugui actuar com a alcal-
de accidental més d’un d’ells.

Tinències d’Alcaldia

Retribucions 
Seguidament el punt va ser el Règim de retribucions i indemnitzacions dels 
membres corporatius. 

L’alcalde Albert Gil exercirà el seu càrrec en règim de dedicació plena 100%. 
La retribució que percebrà l’alcalde serà de 43.097,18 euros bruts/any.

L’ordre de dedicacions i remuneracions és la següent:

Albert Gil
Dedicació exclusiva: 43.097,18  euros

Rafael Ros
31,87 hores: 39.249,21euros

Jordi Fortí
20,11 hores: 23.114,30 euros

Manuel Álvarez
20,11 hores: 23.114,30 euros

Resta de regidors de l’equip de govern
Dedicació parcial inferior a 20 hores
7.487,90 euros

Sou (brut anual) en tots el casos

Les quantitats per assistència 
que rebran els regidors i 
regidores seran les següents:

• 125 euros per assistència al 
ple de cada regidor de l’oposició

• 125 euros per cada regidor 
electe de cada grup municipal

• 125 euros per cada grup 
municipal

Aquí podeu veure 
el vídeo del Ple 
de Constitució de 
l’Ajuntament



La Roca del Vallès celebrarà enguany la seva Festa Major 
del 5 al 20 de setembre.  I, per tal de satisfer al màxim 
les expectatives de tots al públics, s’han pro-
gramat actes de diferents vessants lúdiques, 
com ara activitats tradicionals, culturals, es-
portives i infantils, entre d’altres. 

Durant la Festa Major el municipi acull una 
seixantena d’activitats gràcies al treball i es-
forç d’entitats que organitzen i col·laboren 
amb l’Ajuntament per fer gaudir els roque-
rols i roqueroles d’uns esdeveniments oberts a tothom. En 
aquests deu dies de Festa Major, s’organitzen activitats es-
portives, artístiques, musicals, de dansa, gastronòmiques, 
folklòriques, infantils, concursos, mostres i tallers... per 
omplir els carrers d’il·lusió, gresca i xerinola que compar-
teixen tots els veïns. 

Enguany la lectura del pregó anirà a càrrec de l’Associació 
de comerciants local “COR” que  enguany celebra el seu 
25è aniversari i servirà per inaugurar oficialment la festa el 
proper 10 de setembre. 

#FMlaRoca2015 serà l’etiqueta de tots els continguts a les 
xarxes socials. Abans, però sobretot, durant la Festa Ma-
jor, el departament de comunicació de l’ajuntament anirà 
desgranant el programa d’activitats de la festa i cobrint els 
actes de la mateixa. Ho farà tant a www.laroca.cat com 
als canals que té a ales xarxes socials Facebook, Twitter i 
Instagram. 

El cap de setmana d’abans, el dissabte 5 i diumenge 6 de 
setembre començaran els actes festius amb les proves de 
l’Agility, puntuables pel campionat d’Espanya al pati de l’IES.

Els actes festius seguiran el dimecres 9 amb la Festa Jove 
a la Carpa Jove instal·lada al Parc Fluvial, i el 10 de setem-
bre el tret de sortida el farà la cercavila d’inici de Festa Ma-
jor amb la Colla de foc Trabucaires i Colla de Geganters de 

la Roca i el pregó a càrrec de l’Associació de Comerciants 
de la Roca en motiu del 25è aniversari de l’entitat. 

El divendres 11 de setembre pel matí se ce-
lebraran els actes institucionals i l’ofrena flo-
ral amb motiu de la Diada Nacional de Cata-
lunya. Al vespre es podrà veure l’espectacle 
de Toc i Foc a la plaça Can Torrents, seguit 
del correfoc infantil i una de les novetat d’en-
guany, el 1r correaigua de la Roca. El plat fort 
de la nit serà l’Hotel Cochambre, el grup de 

versions que ha revolucionat el panorama de la festa.

Dissabte 12 i diumenge 13 hi haurà un gran nombre d’ac-
tivitats i propostes de tot tipus i per totes les edats que ens 
convidaran a sortir al carrer. Hi haurà el tradicional Joc de 
Colles, els correfocs, concursos de truites i pastissos, activi-
tats infantils, concerts, orquestres, discjòqueis i havaneres, 
la baixada de carretons, la marxa de torxes, la mascletà i el 
castell de focs, entre moltes d’altres activitats. També des-
taquen les activitats esportives com els campionats de pe-
tanca, el torneig de domino i els diferents partits de futbol.

Enguany la carpa jove s’instal·larà al Parc Fluvial on hi hau-
rà els concerts joves de Tronaos, rumba, hardcore i techno 
les nits del 9, 10, 11 i 12, així com altres activitats que tam-
bé es realitzaran en aquest espai com el taller de gintònics i 
la botifarrada d’època i la participació del Cor Roc&Gospel 
de la Roca el diumenge 13 setembre a les 12.30 h.

El dilluns 14 setembre, dia de festa local a la Roca, serà 
el torn de les activitats infantils que s’iniciaran el matí amb 
l’Agility infantil i seguiran amb un dinar popular. A la tarda 
hi haurà xocolatada popular, cançons i conte en anglès, 
zumba per pares i fills i un taller de dansa del ventre.

Tancarà el programa de la festa l’acte esportiu la XXXIV 
Marxa de la Roca el diumenge 20 de setembre.

LAROCABATEGA

ARRIBA LA FESTA MAJOR DE LA ROCA

Entre el 5 i el 20 
de setembre, el 

municipi acollirà la 
celebració estival
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#fmlaroca2015
Descarregueu-vos aquí 
el programa de Festa 
Major 2015



GRAN ACOLLIDA DE LA FESTA MAJOR 
DE LA TORRETA
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Festa Major de la Torreta
El passat mes de juliol es va celebrar la Festa Major del 
barri de la Torreta. Malgrat ser un cap de setmana de molta 
calor, els actes van lluir per la bona participació i organit-
zació d’aquests.

Els actes de la festa van iniciar-se el cap de setmana 10 
i 11 de juliol amb el Torneig de futbol sala, novetat d’en-
guany, i recuperat després de molts anys va comptar amb 
més d’una desena d’equips inscrits. El torneig es va cele-
brar a les pistes de l’Escola de la Torreta, essent aquest un 
nou espai dins de la festa.

Dissabte 11 de juliol va ser el torn de la trobada dels Nens 
de la Torreta. Aquesta era la segona edició de la quedada, 
la qual va seguir l’èxit de participació del 1r any amb més 
de 300 persones i que ja es consolida com un acte més en 
el programa de la Festa Major.

El dijous 16 es va donar el tret de sortida amb la traca 
d’inici i tot el seguit d’actes que va es van celebrar a Can 
Tàpies. Una nit marcada per la gran participació que va 
tenir el ja tradicional sopar de traje on veïns i veïnes van 
compartir el sopar seguit de la Quina i de discjòquei.

Divendres, Can Tàpies va tornar a ser el punt central amb 
el pregó, enguany a càrrec de l’entitat del C.F la Torreta en 
motiu del seu 40è aniversari. Tampoc va faltar el correfoc, 
concerts joves a mode de karaoke i les ja tradicionals ha-
vaneres que van omplir la Plaça de Valldoriolf.

També, gràn èxit de participació en els actes ja consolidats 
en la festa i més esperats, com el Repte dels cargols, gua-
nyadors d’enguany els bovers i multitudinària cargolada; la 
mostra de camions decorats... La Torreta si que vale que 
va omplir de gom a gom tota la plaça amb més de 800 per-
sones i, per posar punt i final a la festa, els focs artificials.

Seguiu-nos a Instagram 
i mireu les fotos de la 
Festa Major!
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA FESTA MAJOR DE 
SANTA AGNÈS DE MALANYANES

Festa Major de Santa Agnès de Malanyanes
Del 20 al 23 d’agost Santa Agnès de Malanyanes ha cele-
brat la seva Festa Major d’estiu, uns dies de festa on han 
lluït tot tipus d’activitats marcades per una gran acollida 
per part del veïns i per a satisfacció de l’organització.

El tret de sortida va ser la nit del 20 d’agost amb el  tradi-
cional pregó, enguany a càrrec del Casal de joves de Santa 
Agnès, seguit de la Nit a la fresca i del discjòquei David 
Espunya, veí  de Santa Agnès.

Divendres 21 la plaça de les Fontanelles tornà a ser el punt 
central de la Festa, primer el sopar popular que va aplegar 
a més de 200 veïns i veïnes i després amb els grups La 
Banda Puig i Catfolkin que van fer ballar grans i petits fins 
ben entrada la matinada. L’altre escenari, a l’Era del Molí, 
va acollir el concert dels Dirty Dicks i DJ’s locals, organitzat 
pels Joves de Sta Agnès. Tampoc van faltar les activitats 
dedicades a la mainada amb l’espectacle d’animació in-
fantil i la festa de l’escuma el dissabte matí.

La nit del dissabte, va ser el torn del teatre amb la comè-
dia Agència Matrimonial, set dones busquen la parella 
ideal. Un Centre Cívic ple a vessar va participar i gaudir 
d’aquesta representació i de l’actuació d’un grup de ver-
sions.

Diumenge, van destacar dues novetats, d’una banda la par-
ticipació de la Colla de Geganters de la Roca, en el vermut 
popular celebrat a la plaça de l’Església amb el so del flabi-
ol, tradició desapareguda a mitjans del segle passat; i d’altra 
banda, la nova Associació de Miquelets de la Roca, els quals 
van escenificar com era un campament de l’exèrcit amb 
breus explicacions de la Història dels Miquelets a l’Horta de 
la Rectoria.

La tarda del diumenge van seguir les activitats pels més 
menuts, els quals van poder participar del petit taller de 
circ. I per finalitzar la festa, el punt final el va posar la tradi-
cional i popular botifarrada amb més de 200 tiquets venuts 
i amb el grup d’havaneres Barca de Mitjana.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA FESTA MAJOR DE 
SANTA AGNÈS DE MALANYANES

Festa Major de Santa Agnès de Malanyanes
Del 20 al 23 d’agost Santa Agnès de Malanyanes ha cele-
brat la seva Festa Major d’estiu, uns dies de festa on han 
lluït tot tipus d’activitats marcades per una gran acollida 
per part del veïns i per a satisfacció de l’organització.

El tret de sortida va ser la nit del 20 d’agost amb el  tradi-
cional pregó, enguany a càrrec del Casal de joves de Santa 
Agnès, seguit de la Nit a la fresca i del discjòquei David 
Espunya, veí  de Santa Agnès.

Divendres 21 la plaça de les Fontanelles tornà a ser el punt 
central de la Festa, primer el sopar popular que va aplegar 
a més de 200 veïns i veïnes i després amb els grups La 
Banda Puig i Catfolkin que van fer ballar grans i petits fins 
ben entrada la matinada. L’altre escenari, a l’Era del Molí, 
va acollir el concert dels Dirty Dicks i DJ’s locals, organitzat 
pels Joves de Sta Agnès. Tampoc van faltar les activitats 
dedicades a la mainada amb l’espectacle d’animació in-
fantil i la festa de l’escuma el dissabte matí.

La nit del dissabte, va ser el torn del teatre amb la comè-
dia Agència Matrimonial, set dones busquen la parella 
ideal. Un Centre Cívic ple a vessar va participar i gaudir 
d’aquesta representació i de l’actuació d’un grup de ver-
sions.

Diumenge, van destacar dues novetats, d’una banda la par-
ticipació de la Colla de Geganters de la Roca, en el vermut 
popular celebrat a la plaça de l’Església amb el so del flabi-
ol, tradició desapareguda a mitjans del segle passat; i d’altra 
banda, la nova Associació de Miquelets de la Roca, els quals 
van escenificar com era un campament de l’exèrcit amb 
breus explicacions de la Història dels Miquelets a l’Horta de 
la Rectoria.

La tarda del diumenge van seguir les activitats pels més 
menuts, els quals van poder participar del petit taller de 
circ. I per finalitzar la festa, el punt final el va posar la tradi-
cional i popular botifarrada amb més de 200 tiquets venuts 
i amb el grup d’havaneres Barca de Mitjana.



LA
 R

O
CA

 · 
ST

A
. A

G
N

ÈS
 · 

LA
 T

O
RR

ET
A

 | L
a R

oc
a b

at
eg

a

13

“Línia directe amb l’alcalde”, Albert Gil respondrà en direc-
te les preguntes o comentaris dels ciutadans i ciutadanes 
sobre els diversos aspectes que li consultin sobre el muni-
cipi, tots els dijous de 9 a 10 hores al telèfon 
93.842.20.23.

TRUCA A 
L’ALCALDE!

L’objectiu d’aquesta iniciativa és obrir un canal més de contacte de la ciutadania 
amb l’alcalde i conèixer de primera mà quines són les seves inquietuds sobre la 
vila. L’objectiu és fomentar nous valors en la política local com la transparència, 
la participació i la proximitat.  

LA BIBLIOTECA DE LA ROCA PARTICIPA A LES 
“JORNADES BIBLIOTECA I COMUNITAT EDUCATIVA 2015” 

El projecte de “Promoció de lectura per a públic juvenil” de 
la biblioteca de la Roca és un dels seus projectes principals 
i el que més ressò ha tingut dins del món professional edu-
catiu i bibliotecari.

Aquest projecte es va iniciar l’any 2007 de forma incipi-
ent amb l’objectiu de fomentar la lectura entre del públic 
juvenil. El projecte és molt ampli i integra 3 programes: Fo-
ment de lectura per a públic adult | Foment de lectura per 
a públic juvenil | Foment de lectura per a públic infantil. 
Cadascun té els seus propis objectius, actuacions, finalitats 
i activitats que es desenvolupen de forma anual.

El programa de foment per a joves té com a públic els 
alumnes de l’institut La Roca. Es va iniciar l’any 2007 amb 
la signatura dels convenis entre la biblioteca i els centres 
educatius municipals que integren tot un seguit d’accions i 
compromisos en matèria de foment de lectura i en matèria 
de formació en la cerca i tractament de la informació. Per 
al projecte amb joves biblio.laroca es va signar un conveni 

amb l’institut la Roca, centre que col·labora de forma molt 
activa amb la biblioteca. 

Aquest projecte es vertebra en tres eixos principals:

- Oferta de sessions de lectura de forma mensual estruc-
turades per cicles en què la biblioteca proposa al jove una 
lectura de novel·la juvenil i fa una trobada per comentar 
la lectura amb un professional del món de la dinamització 
i del foment de lectura. Les sessions són molt informals i 
sempre sorprenen el jove trencant-li la imatge que s’havia 
creat d’una sessió de lectura realitzada en una biblioteca. 
Aquestes sessions són sempre molt divertides, interactives 
i diferents del que s’espera, aquí radica el seu èxit. S’utilit-
zen tècniques com la dramatització de lectures, els jocs 
teatrals, la sorpresa i la improvisació...

- Atenció especialitzada i individualitzada dins del servei 
“No ho deixis per al final”. Formació específica en franja 
horària de 15 a 16.30 h per a alumnes de l’institut. Tam-
bé al 2010 el servei va modificar el seu horari d’obertura 
per les tardes per tal d’obrir a les 15 h en sintonia amb la 
implantació del nou horari intensiu de l’institut i així poder 
ofertar el centre a aquells joves que a partir de les 15 h 
puguin estar sols a casa.

- Redefinició de la política d’usos dels espais del servei. 
La Sala d’estudi funciona com a tal només en les èpoques 
d’exàmens. La resta de l’any funciona com a sala per a 
reunions de grups de joves per fer els 
seus treballs. Els espais de la bibliote-
ca s’han adaptat a les necessitats reals 
dels seus usuaris, en aquest cas a les 
del joves vers el servei.

Divendres 4 de setembre el projecte es 
va presentar a les “II Jornades de Bi-
blioteques i Comunitat Educativa” es-
pai professional a on es comparteixen 
experiències, idees i debats entorn a la lectura i l’aprenen-
tatge. Allà es va presentar el taller “Com engegar i portar a 
terme un projecte de dinamització lectora juvenil” en el que 
van participar biblio.laroca, l’institut la Roca i la professional 
que les porta a terme. 

El projecte va 
ser guanyador 
de l’accèssit dels 
premis que atorgà 
l’ALF al 2013



NOU CURS DEMOCRÀTIC
Estem en unes dates de Festa Major. Un tems en el qual tots estem contents perquè ens retrobem 
amb aquelles persones que potser fa temps que no veiem o, simplement, pel fet de sortir i canviar 
d’aires. La nostra és de les darreres i coincideix amb l’inici del nou curs escolar i polític.

Nou curs, nous aires. Això és el que tindrem després de les darreres eleccions municipals. El poble va decidir que 
ERC fos el que governés el nostre municipi. I estem totalment d’acord. Del que no estem tant d’acord és amb els 
aliats que han escollit. El poble va dir que no volia a CiU, ara CDC. I malgrat això, no només s’han convertit amb la 
segona força política del municipi, sinó que l’anterior càrrec de confiança ha deixat de ser per convertir-se en el Sr. 
Ros amb el segon alcalde del municipi. El seu sou així ens ho demostra.

Si bé és cert que nosaltres vàrem governar durant quatre anys amb ells, també es cert que un ha de fer cas al poble. 
Poca gent considera adient l’acord. Molts es pregunten qui és l’alcalde de veritat. Donen només dos nom. El tercer, 
el que signa els papers, surt poc.

Crec que és hora de posar-nos tots les piles i deixar-nos de paraules fora de to. Tenim un repte que no només ha 
de durar quatre anys. Els nostres reptes són de futur. Un futur que té a La Roca del Vallès com a nucli principal del 
nostre devenir diari. Així doncs, endavant i treballem pel municipi!

EL CANVI FRUSTRAT
Les eleccions del mes de maig van representar el final de la polarització entre els dos partits majoritaris, PSC i CiU, 
que havia estat la tònica dels darrers mandats. ERC s’ha situat com a força més votada i ha empatat a 5 regidors amb 
el PSC, que és la segona força del municipi. El missatge dels electors era molt clar: un càstig a l’alcalde i a CiU que 
han governat durant els darrers 8 anys i un desig de canvi de persones, polítiques i actituds a l’Ajuntament. El PSC 
ha treballat fins l’últim instant per construir una majoria d’esquerres amb ICV (2 regidors) i ERC, però no ha estat 
possible. Després d’un procés negociador frustrant en el qual ERC no va ser capaç de presentar cap proposta seriosa 
i va jugar al “despiste” plantejant un govern de concentració totalment inviable, els republicans van trencar la nego-
ciació amb els partits d’esquerra i van optar per un pacte amb CiU (4 regidors), donant continuïtat a les persones, les 
polítiques i les actituds que han governat des de 2007. Així s’ha frustrat el desig de canvi manifestat pels roquerols. 
El PSC exercirà una oposició lleial i responsable, i seguint el lema de campanya, continuem AL SERVEI DEL POBLE 
i restem a la disposició de tots els veïns per ajudar a tenir un municipi més lliure, més just i més solidari. Ens podeu 
trobar al correu electrònic psclaroca@gmail.com.

NO HAY DOS SIN TRES
En  24 de mayo el pueblo de la Roca del Vallès castigó al equipo de gobierno, CiU y PP, con la pérdida de 3 concejales 
y 462 votos, parecía claro el mensaje de  las urnas:  cambio en el gobierno municipal. Una vez más el mensaje de las 
urnas no ha sido escuchado, ERC  al  igual que en 2007 y 2011 ha preferido un pacto de gobierno con la derecha, 
CiU. Los partidos de izquierdas, ERC+PSC+ICV, sumábamos 12 concejales y parecía que la opción preferida por la 
mayoría de los votantes: gobierno de izquierdas. Además el nuevo/viejo equipo de gobierno mantiene el núcleo duro 
del mandato anterior con un simple cambio de sillas, reservando las más importantes para los perdedores. Si que-
remos un gobierno de izquierdas deberemos trabajar en candidaturas de unidad que nos lo garanticen y no dejarlo 
en manos de aquellos que siempre pactan con la derecha,  ese es nuestro compromiso y lo intentaremos con todas 
nuestras fuerzas. 

A partir de ahora toca trabajar por y para el pueblo y en eso nos centraremos. En todas las propuestas que tengan 
como objetivo mejorar la calidad de vida  de nuestros ciudadanos nos encontraremos, en otros temas que no nos 
busquen.

A todos aquellos ciudadanos que confiaron en nosotros, no os preocupéis no os defraudáremos.

Salud y República

ELSGRUPSOPINEN
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NOVES RESPONSABILITATS
El resultat de les darreres eleccions municipals ha provocat una composició del consistori més fragmentada, amb 
3 grups molt igualats en vots i regidors, tots 3 molt allunyats de la majoria absoluta en el plenari. Davant d’aquest 
resultat, el nostre grup municipal, amb un ampli sentit democràtic, donem el relleu a l’alcaldia després de 8 anys 

d’intens treball. Quin millor relleu que el relleu democràtic! Per primer cop, després de 10 eleccions municipals, l’equip de govern sortint 
no passem a la oposició sinó que continuem exercint responsabilitats de govern. Aquest és un fet nou al nostre municipi, i poc habitual. 
Doncs bé, com sempre que ens heu encomanat mandats democràtics, continuarem treballant amb la mateixa força i il·lusió de sempre 
per la millora de les condicions de vida de les persones del nostre municipi. Ho vàrem fer per primer cop l’any 99, amb només 2 regidors, 
des de l’oposició, posant en evidència un govern falsament progressista que en realitat estava al servei d’interessos immobiliaris, de la 
banca i el gran capital. L’any 2003, ja amb 5 regidors, encara des de l’oposició, vàrem posar les bases per un municipi més verd, més 
compromès amb les persones, amb el medi ambient, amb el patrimoni, i amb la cultura, valors tots ells propis de la societat moderna 
i avençada, mediterrània i de progrés que sempre us proposem ser. L’any 2007 ja ens vàreu donar la força suficient de 6 regidors per 
poder formar govern, i començar l’enorme tasca que ha portat al nostre municipi inversions per valor de més de 15 milions d’euros, amb 
la implementació de 5 projectes escolars, la millora i accessibilitat de l’espai públic urbà i la salvació d’entorns d’interès natural i paisat-
gístic com Maiols i Mas Planas. L’any 2011 amb 7 regidors, vàrem poder continuar la tasca de govern, salvant definitivament Can Planas 
amb l’ampliació del Parc Serralada Litoral, i vàrem afrontar els greus problemes econòmics derivats dels deutes trobats i del pavelló, amb 
un resultat excel·lent, que ha sanejat de forma extraordinària l’economia municipal. Ara, amb 4 regidors, continuarem la nostra tasca, 
determinada en el pacte de govern. El nostre més sincer agraïment a les 1.077 persones que ens heu fet confiança!!!

27S: EL FUTUR ÉS A LES NOSTRES MANS
Què tenim ? una Catalunya autonòmica, dins una monarquia oligàrquica i corrupta instal·lada en 
ple segle XXI. Tenim un país sense sobirania política ni econòmica, atrapat en el conflicte polític 
permanent amb Espanya; conflicte que alimenta un discurs pervers, aquí i allà, enfronta comuni-

tats i perjudica la convivència. Tenim una nació, Catalunya, on els seus dirigents cometen molts errors, de tot tipus; 
però és una nació sense sobirania real per a gestionar els nostres propis recursos econòmics, sense capacitat per 
legislar en aspectes fonamentals de la nostra vida quotidiana, i fer front als problemes diversos i urgents que té la so-
cietat catalana. I tenim un estat, Espanya, que no ens reconeix com a poble, i que no respecta la seva pròpia diversitat 
nacional, lingüística i cultural.

Què volem ? una República Catalana Independent, a fi de poder obrir un procés constituent i fer un nou estat sobre la 
base dels valors universals de la justícia social, el repartiment de la riquesa, la lluita contra les desigualtats, la pau i la 
solidaritat. Un nou país amb plenes capacitats per afrontar les diferents urgències socials que tenim, com l’atenció a 
la diversitat, el suport a la dependència, l’atur, els desnonaments o la pobresa energètica. Un nou estat al servei de la 
llengua i la cultura catalanes, que alhora reconegui l’oficialitat del castellà, i protegeixi la diversitat cultural i lingüística 
de la societat catalana. Una nació especialment oberta a la preservació de la convivència i cooperació fraternal, d’igual 
a igual, amb els pobles d’Espanya, a nivell comercial, cultural i econòmic, així com a la cooperació i desenvolupament 
amb el 3r món. 

República Catalana o Catalunya autonòmica? El 27 de Setembre tu decideixes !

RESUM DELS PLENS

Ple ordinari 30/7/2015

Moció presentada per ERC i CIU 
sobre la col·locació d’estelades a di-
ferents punts cabdals del municipi.

Votacions: 
ERC  5 a favor 
CiU  4 a favor
PP  1 en contra
PSC  5 en contra
ICV 2 abstencions

Ple ordinari 30/7/2015

Aprovació de la creació de la co-
missió d’estudi per a la redacció del 
Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

Votacions: 
ERC  5 a favor 
CiU  4 a favor
PP  1 abstenció
PSC  5 abstencions
ICV 2 abstencions

Ple ordinari 30/7/2015

Moció per a l’adopció de mesures 
per lluitar contra la pobresa ener-
gètica presentada pel grup munici-
pal socialista al Ple de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès.

Votacions: 
ERC  5 a favor 
CiU  4 a favor
PP  1 a favor
PSC  5 a favor
ICV 2 a favor
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Com aconsegueixes ser un dels escollits per assistir al congrés? 

Quins passos vas haver de fer?
Bé, seguia la conferència des de l’any passat i per tant ja sabia 
els terminis d’aquesta selecció per aconseguir la beca. Per això, 
a partir del setembre començo a pensar i a treballar en la beca, 
tot i que amb el temps perdo una mica el meu interès. I, no 
és fins l’abril quan els organitzadors envien el correu electrònic 
a tots els desenvolupadors per recordar les dates 
i les basses d’entrega dels projectes que torno a 
despertar el meu interès. És en aquest moment, 
quan començo una aplicació nova i just unes ho-
res abans d’acabar el termini l’envio.

En tot moment vas tenir clar que hi anaves?
El 8 de maig (en marc té molt clara la data) rebo 
un correu electrònic a l’hora de sopar comuni-
cant-me la selecció per poder accedir al congrés. 
Jo tenia molt clar que hi volia anar i que aquestes 
coses no passen cada dia... i per sort vaig rebre el 
recolzament de casa meva que es van fer càrrec 
del viatge i l’estada a Califòrnia. 

Què t’hi vas trobar i què vas aprendre?
Primer de tot em trobo amb una concepció de 
conferència molt diferent, caracteritzada per un ambient de re-
lax i networking. Aquest ambient em va permetre poder establir 
molt contacte amb els altres estudiants, sobretot, ja que teníem 
un espai reservat per a nosaltres on vam poder interactuar de 
manera continuada.  A més a més, també vam poder tenir molta 
accessibilitat i molt bon rotllo amb els enginyers i treballadors 
que hi havia per allà que t’ajudaven en qualsevol dubte que po-
guessis tenir en els teus projectes.

Vas poder veure a gent tan important com Tim Cook (president de 

la companyia) o conèixer llocs com facebook. Què et van semblar?

Tothom esperava a Tim Cook i allò va ser una massificació, però 
la veritat és que és un personatge molt pròxim i més aviat tímid. 

La veritat és que els campus de les grans empreses tecnològi-
ques és com s’explica a les pel·lícules, en el meu cas vaig poder 
conèixer el de facebook és com u poble gegant (uns 10 o 15 
edificis) amb botigues, restaurants, perruqueries, locals... amb 
una gran flexibilitat per tal de fer més amena la jornada laboral 

del treballador.

La teva relació amb la tecnologia... ve de família o 

és cosa teva? Ja tens apps o webs pròpies? Quines?
Vaig començar en el món tecnològic amb la meva 
entrada a l’institut, 12 o 13 anys. Primer em va 
despertar l’atenció les pàgines webs, perquè es-
taven en el meu dia a dia i volia saber més sobre 
el tema... i després ja vaig començar a programar 
les pàgines web amb més interactivitat, més llen-
guatge de programació... I, ja més tard, amb les 
aplicacions per a dispositius mòbils. Ara mateix 
tinc una aplicació penjada al mercat dirigida als 
clients de l’empresa del meu pare, Piano Concert.

A què et vols dedicar a partir de l’any que ve, quan 

acabis els teus estudis a l’Ins de la Roca?
Ara mateix, tinc clar cap a on em vull dirigir: enginyeria informà-
tica o telecomunicacions... però no tinc clar ni la carrera especí-
fica que cursaré, ni la universitat, encara no m’ho he plantejat.

Per saber alguna cosa més de tu, quines són les teves altres afici-

ons a part de la tecnologia?
Sobretot la música, el piano, la veu... sóc estudiant de l’Escola 
de Música de la Roca i tot allò relacionat amb la música sempre 
m’ha agradat. Així mateix, també anar a l’esplai ocupa el meu 
temps lliure.

L’ENTREVISTA

Marc Clascà és un estudiant de la Roca del Vallès, de 
disset anys, que a principis del mes de juny va assistir 
al Worldwide Developers Conference d’Apple a San 
Francisco (Califòrnia), el congrés més important de 
desenvolupadors  dels sistemes operatius d’Apple. Va 
ser un dels més de tres-cents estudiants de tot el món 
que, després de superar un procés de selecció basat 
en la creació d’una aplicació explicativa del seu perfil 
acadèmic i currículum, va rebre una beca per accedir i 
participar en les activitats del congrés.

@mclasca20

hulehule20.github.io

Marc Clascà Aquí pots veure 
fragments de l’entrevista

Comença en 
el món de les 
web més tard, 
s’interessa per 
les aplicacions 
per a sistema 
operatiu IOS i 

amb el temps vol 
posar un peu en el 
sistema Android


