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L’ENTREVISTA
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Roger Estapé,

04

“Els nois formen una
pinya, són un grup
d’amics, un equip solidari
amb un objectiu comú”

entrenador de l’equip cadet del BM la Roca
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Quin ha estat el secret de l’èxit?
Aquest any s’han donat les circumstàncies i la sort, que també ens
ha acompanyat.

LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | L’entrevista

L’equip està format per jugadors de molta qualitat i s’ha treballat
molt bé durant tota la temporada, s’han fet tres entrenaments
setmanals, fins i tot quatre, i la pluja no ha estat cap impediment.
Però també s’ha aconseguit gràcies al fet que els nois són una pinya,
un grup d’amics, un equip solidari i amb un objectiu comú. Hem
guanyat a equips que potser també tenen grans jugadors, com un
Barça, un Granollers, un Ciudad Real o un Ademar de Lleó, però
els hem guanyat per aquest esforç i compromís de tots. Els jugadors
dels cadets tenen entre 15 i 16 anys: una edat i un moment d’estudis
delicats...
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Butlletí d’informació Municipal de
l’Ajuntament de la Roca del Vallès

si no es ve entrenar o s’hi arriba tard, s’ha de convidar la resta de
l’equip, així quan un celebra el seu aniversari, ha de portar berenar
i dues cerveses per als entrenadors...
L’esport és només competició?

Sí, és complicat. Són nois que fan 3r i 4t d’ESO. I encara que els
agradi molt l’handbol han d’entendre que és molt difícil guanyar-se
la vida amb aquest esport i, per tant, han de prioritzar els estudis.
De fet, l’esport pot ser una manera de motivar els nois a estudiar.
Si es treballa juntament amb els pares, se’ls pot dir que si estudien
poden jugar.

No, crec que no. Jo treballo de monitor d’esport al centre penitenciari
de Quatre Camins amb persones que estan privades de llibertat.
Allà poden competir poc, ja que no poden entrar altres equips de
manera regular... Així, l’esport serveix per evadir-se. També estic
entrenant l’equip de veteranes
del BM la Roca, noies d’uns
40 anys, que fins feia quatre
anys només entrenaven sense
competir, només fent algun
partit amistós. Però el que sí
és cert, és que si no fas algun
partit, si no hi ha algun estímul
de competitivitat, pot arribar
Cadet del BM la Roca, un equip de triplet:
a ser avorrit.

I costa motivar-los?

I la temporada que ve?

Costa bastant. Les coses han canviat força: un entrenador veterà
em comentava que ell ara no podria pas fer la meva tasca. Suposo
que a les escoles i als instituts també passa el mateix: mantenir el
nivell d’autoritat d’abans és molt difícil. Jo crec que s’ha d’optar per
un terme mig: fomentar la cultura de l’esforç i fer-los sentir membres
d’un equip.

En principi, seguirem junts i passarem a juvenils. Serà més complicat
ja que la majoria els membres del nostre equip seran jugadors de
primer any de la categoria quan la resta d’equips ja són jugadors de
segon any, amb més experiència i més potència.

Campions de Catalunya, Campions d’Espanya
i guanyadors de la Copa Catalana.

L’actitud de l’entrenador ha de ser més col·laboradora i no tant
autoritària. Treballar l’aspecte psicològic és important: crear cohesió
de grup, motivar-los amb petites coses. Sinó o bé el treball a la pista
se’n ressent o bé no venen a entrenar. Hem fet activitats extraesportives,
hem aplicat un reglament de règim intern per fer respectar el grup:
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Per això, haurem de treballar de cara a dos anys, com hem fet amb
a la categoria cadet. I potser d’aquí a dos anys repetir aquesta fita...
tot i que serà més difícil ja que clubs com el Barça o el Granollers
disposen de capacitat per poder complementar els seus equips amb
jugadors de la resta de l’Estat. Però nosaltres seguirem treballant
per intentar assolir els mateixos èxits i, sinó, poder estar competint
entre els millors ja és molt!
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Ajuntament de la Roca 93 842 20 16
Oficina de la Torreta 93 860 41 50
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Realitza alguna activitat física habitualment?
El pas de l’equador
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TELÈFONS D'INTERÈS

La Fira del Comerç
El nou mercat de la Torreta
28 persones han trobat feina
gràcies al TREBALLA.ROC

La Roca batega
Dóna sang el proper 23 de juliol
Evitem accidents domèstics

Oficina de Santa Agnès 93 842 48 04
Arxiu de la Memòria Popular 93 842 24 55
Jutjat de Pau 93 842 25 71
Biblioteca Pública 93 842 44 61
Serveis Socials 93 842 44 32
Centre d’Atenció Primària 93 842 44 32
Farmàcia de la Roca 93 842 28 50
Farmàcia de la Torreta 93 870 72 62
Emergències 24 h 900 13 13 26

La Roca ecològica

Policia Local 93 842 20 75

Mosquit Tigre
Encara no tens el DVD
“La Roca, entorn natural”?

Policia Local · nou telèfon 600 44 55 77

El reportatge

Centre Cívic Can Tàpies 93 860 41 50

A la Roca, amunt l'esport

Centre Cívic Santa Agnès 93 842 25 74

Entitats esportives de la Roca

Espai de Joves "El Roc" 93 842 12 40

Les persones

Espai de joves la Torreta 93 870 44 87

Centre gent gran la Roca 93 842 02 79
Centre gent gran la Torreta 93 879 34 41

EDITORIAL

REALITZA ALGUNA
ACTIVITAT FÍSICA
HABITUALMENT?

EL PAS
DE L’EQUADOR

Núria García
Estava apuntada al gimnàs
de la piscina de la Roca però
amb l’arribada de l’estiu, els
nens ja han començat les
vacances, ara ja no tinc
temps. Espero poder tornar
a apuntar-m’hi al setembre.

Mélani Moreno
Faig handbol a Granollers.
Tinc 21 anys i practico
aquest esport des dels
7 anys, vaig començar
a l’escola i el Granollers
em va fitxar.

Sílvia Tarrascó

biblio.estiu.laroca 2009 refresca’t llegint!
Obrim els patis
Més oferta de casals d’estiu
Festa major de la Torreta
Festa major de Santa Agnès de Malanyanes
Ampliació del servei jurídic per a dones,
el Punt Dona

CEIP Pilar Mestres 93 842 27 52

Els grups opinen

Taxis 628 18 90 00

Joan Vicenç Cervantes

Deixalleria 93 842 07 25

Faig bàsquet i també faig
d’entrenador. Durant l’estiu
estic a campus esportius.
I aquest curs he estudiat el
mòdul d’animació d’activitats
físiques i esportives.

CIU-ERC suspenen en educació
Repensar el present per guanyar el futur
Cursa d’obstacles o gimcana?

CEIP Mogent 93 842 03 75
CEIP la Torreta 93 870 53 21 · 93 870 41 92
IES la Roca 93 842 24 14
Escola Bressol 93 842 40 65
Piscina Municipal la Roca 93 842 44 69
Piscina Municipal Santa Agnès 93 842 03 67

Sagalés/Barcelona Bus 902 13 00 14
SOREA Servei d'avaries 24h 902 250 370

L’entrevista
Entrevista a Roger Estapé

Entrada en servei
de la Farmaciola
de Santa Agnès.
Motxilla ecològica. 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: Anna Mas. Disseny, edició, maquetació i impressió:
Estudi de Comunicació Intus S.L. C/ Antic camí de caldes nº30 (baixos). L’Ametlla
del Vallès (08480) www.intus.cat. D’aquest butlletí s’han imprès 4.200 exemplars.
Butlletí gratuït. Dipòsit legal: B-30.239-2009
.

Havia fet escalada en roca
i en gel. Vaig tenir un nen
i ho vaig deixar. Ara surto
a passejar amb el gos cada
dia, un mínim de mitja hora.

El servei de farmaciola de Santa Agnès entrarà en funcionament
abans de la Festa Major d’estiu de Sant Bartomeu. A la foto, el
regidor de Santa Agnès, Jordi Fortí, i la regidora de Salut, Montserrat
Ametller, en el moment en què donaven a la farmacèutica Carme
Sitjà les claus del local del Centre Cívic on estarà situada la
farmaciola.

Ainoa i Ariadna Herrera
El proper curs començarem
a fer bàsquet. De moment,
juguem al pati a futbol i a
bàsquet. De vegades, el pare
ens porta a fer excursions.
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Després de 2 anys al govern hem
traspassat l’equador del mandat i
encara tenim 2 anys més per continuar
treballant i planificant el futur al servei
dels ciutadans del municipi i per
executar tota la molta i bona feina que
s’ha anat programant en aquests
primers 2 anys.
Les necessitats dotacionals del
municipi determinen prioritats que
s’han de cobrir, en primer lloc, en el
camp dels equipaments assistencials,
escolars i de serveis socials. I, en un
segon estadi, en els equipaments culturals i esportius.
Al municipi de la Roca el procés de construcció d’aquests equipaments
porta un camí invers. El municipi arrossegava històricament un déficit
estructural amb una mancança clara d’equipaments de tota mena que es
va anar agreujant amb el creixement urbanístic que ha doblat la població
en els darrers 15 anys.
La situació havia arribat a límits insostenibles, especialment en el terreny
de l’educació, ja que no s’havia construït cap equipament escolar al municipi
en els darrers 35 anys, mentre que el creixement urbanístic portava població
jove i amb fills al municipi.
Ara, la finalització del C.E.I.P. Mogent, -una obra que va començar al gener
de l’any 2008 i que ha finalitzat al juny de l’any 2009-, fa canviar aquesta
tònica i permetrà que al mes de setembre uns 250 nens comencin el proper
curs en les condicions adequades després d’haver passat 5 anys en
barracons.
És el primer pas per pal.liar el déficit estructural en equipaments escolars.
El nou C.E.I.P. La Torreta de dues línies serà el proper equipament a construïr
i permetrà superar les dificils condicions actuals d’un edifici partit i obsolet.
La construcció del nou C.E.I.P. La Torreta permetrà dotar al barri d’un edifici
modern i adequat, però introdueix a més un nou concepte inèdit al municipi
com és la utilització d’un equipament d’aquesta importància per articular
i dinamitzar la vida social del barri, projectant la ubicació del nou edifici
sobre un eix cívic de convivència ciutadana.
Totes dues obres són competència de la Generalitat de Catalunya, que
n’assumeix la construcció i el cost i hauria d’haver redactat també els
projectes que hem assumit des de l’Ajuntament.
En un moment de dificultat econòmica pel municipi és de vital importància
haver garantit des de l’Ajuntament la construcció d’aquests dos centres
que hauran significat la inversió de més de 10 milions d’euros en el municipi.
A més, la construcció del nou C.E.I.P. La Torreta allibera un solar al carrer
Canàries que permetrà dotar al municipi d’una segona Escola Bressol, la
primera de la Torreta, cèntrica i accessible, situada també sobre l’eix cívic
de convivència ciutadana.
No acaba aquí la feina de planificació en matèria d’equipaments escolars,
atés que les dues escoles de la Roca resten saturades. Per primer cop s’ha
parlat del C.E.I.P. Santa Agnès amb el Departament d’Educació. Finalment
s’ha imposat el criteri de l’Ajuntament sobre l’augment de la ràtio de P-3
a les dues escoles de la Roca evitant, així, la creació d’una tercera línia en
cap d’elles. Aquesta situació encara deixa obert l’escenari per continuar
treballant per tal que l’escola de Santa Agnès pugui ésser una realitat ben
aviat.
Amb la construcció d’aquests equipaments es podrà dir que aquesta
legislatura haurà estat el mandat de les escoles i el de la transformació de
l’espai públic com a espai de qualitat i de convivència ciutadana.
Compartir espais i vida té en l’educació, en la cultura i en l’esport, els espais
de relació que afavoreixen les condicions per a la integració ciutadana.

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.
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Rafael Ros, alcalde.
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ELMONEDER

LAROCABATEGA

LAROCAECOLÒGICA

LA FIRA DEL COMERÇ

DÓNA SANG
EL PROPER 23 DE JULIOL

MOSQUIT TIGRE
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Fotos Xavier del Villar

L’Associació de Comerciants de la Roca del Vallès, Comerç la Roca,
ha celebrat la 13a edició de la Festa del Comerç amb la participació
de 25 establiments, tres més que en l’edició anterior. A la Plaça
de Can Torrents els comerciants van poder exposar les seves
ofertes de productes i serveis durant tot el diumenge 21 de juny.
Paral·lelament, es van celebrar altres activitats infantils i també es
va donar l’opció a adoptar animals de companyia abandonats,
vacunats i amb xip identificatiu.
Aquesta Fira és una acció que vol donar a conèixer l'oferta comercial
de la Roca als veïns i fomentar la relació entre comerciant i ciutadà
tot creant un espai de relació social i de trobada. No és, doncs,
una activitat que busca principalment un benefici econòmic dels
participants, sinó que és més una acció per fomentar la seva marca
empresarial.
Teresa Gispert, de Pujades Automoció, explica que la diada de la
Fira del Comerç “és un dia en què es fa molta amistat: es saluda
als clients de tota la vida i es pot establir conversa amb coneguts
i amics”. Aquest establiment és un habitual a la Fira del Comerç
i, segons Gispert, tot i que “Pujades Automoció ja és força conegut
a la Roca”, els agrada participar-hi.

El proper dijous 23 de juliol a l’ABS la Roca, a la plaça de l’Era,
el Banc de Sang i Teixits extraurà sang a aquells voluntaris que
passin de cinc de la tarda a nou del vespre.
En la darrera campanya realitzada a la Roca del Vallès el passat
mes de març es van realitzar 79 donacions, 12 de les quals eren
de voluntaris novells. A part, hi va haver deu oferiments que no
es van poder concretar en donació per diferents motius. Aquesta
és una xifra record en la nostra població i s’espera que en la
propera jornada s’iguali, tot i ser en període de vacances per a
molts veïns.
El Banc de Sang i Teixits és el responsable de subministrar sang
i hemoderivats als més de 110 centres sanitaris, públics i privats,
de Catalunya. A més, vetlla per mantenir uns estocs estables durant
tot l’any. La previsió de demanda de sang i hemoderivats per abastir
tot el sistema sanitari català és molt elevada: s’haurien de recollir
286.000 donacions de sang en total
(prop de 4.000 més que l’any passat) i
realitzar 12.000 processos de
plasmafèresi. Per això és important
incorporar la donació de sang com un
hàbit en la nostra vida i com una forma
de participació cívica en la societat.

EVITEM ACCIDENTS
DOMÈSTICS
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EL NOU MERCAT
DE LA TORRETA

El mercat no sedentari de la Torreta s’ha renovat. Des de
l’Ajuntament de la Roca s’està treballant per millorar l’oferta
comercial del poble tot complementant la ja existent per evitar
que els clients hagin de marxar a altres poblacions per a
comprar. És per això que s’ha aconseguit incrementar l’oferta
de parades del mercat no sedentari de la Torreta de dues a
onze i s’ha decidit adjudicar-li una imatge corporativa i l’eslògan:
“Torna al Nou Mercat”, que vol expressar aquesta nova etapa
del comerç a la Torreta.

28 persones han trobat feina gràcies al TREBALLA.ROC
A poc més d’un mes del funcionament, l’espai de recerca de
feina Treballa.Roc creat per l’Ajuntament de la Roca, ha ajudat
28 persones a trobar feina. Concretament, era gent que es trobava
en situació legal d’atur i a qui aquest nou servei ha posat en
contacte amb les necessitats de vacants presentades per les
empreses adjudicatàries dels projectes de millora del municipi
que s’estan fent actualment a la Roca.

Treballa.Roc es troba al Centre Cívic de Can Tàpies i ofereix
informació, assessorament i orientació individual i grupal. També
s’hi pot trobar ofertes de treball, els recursos necessaris per
cercar feina o formació, models de cartes de presentació i
d’autocandidatura, de currículum vitae, hi ha accés a fotocopiadora
i a ordinador i impressora per fer cartes i currículums, així com
també es pot consultar Internet.

La situació econòmica de moltes persones fa que no puguin
assumir petits canvis o millores en els seus habitatges que podrien
evitar possibles accidents domèstics. En aquest sentit, la Diputació
de Barcelona ha creat una línia d’ajut destinada a aquests casos
i l’Ajuntament de la Roca s’hi ha adherit.
De cada projecte de petita millora, la Diputació de Barcelona
n’assumirà dos terços del cost, mentre que l’Ajuntament de la
Roca es farà responsable del terç restant. En total, el pressupost
destinat a aquest programa a la Roca és de més de set mil euros.
Aquestes reparacions o adaptacions poden ser, per exemple, en
domicilis de persones amb mobilitat reduïda que han de canviar
la banyera per un plat de dutxa o instal·lar passamans al lavabo.
Els serveis socials de l’Ajuntament de la Roca seran els responsables
d’avaluar les necessitats i la urgència entre els usuaris del servei
per adjudicar-los aquests ajuts.
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És originari del sud-est asiàtic. Es va detectar per primera
vegada a Catalunya l’estiu de 2004 i ara ja és present a
més de 80 municipis.
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L’estiu passat l’ABS de la Roca va registrar un augment
significatiu de persones amb picades, si bé no es va poder
determinar que fossin de mosquit tigre. Des de l’Ajuntament
es creu necessari adoptar mesures preventives per evitar
la possible propagació d’aquest insecte al municipi. Per
això, s’han distribuït més de mil fullets entre la població
sobre el mosquit tigre, material informatiu que també està
disponible a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).
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El mosquit tigre té ratlles blanques al cap i al cos, l’adult fa
entre 2 i 10 mm. És actiu sobretot de dia i són les femelles
les que piquen. Els ous i les larves viuen en petites masses
d’aigua estancada, no ho fan en aigua corrent.

La prevenció és la millor manera
de combatre el mosquit tigre
Els insecticides no són eficaços sobre el mosquit tigre
adult, per això el més important i efectiu és evitar la posada
d’ous i el creixement de les larves aquàtiques, tot eliminant
els punts d’aigua on poden créixer.
Buideu dos cops per setmana els recipients de l’exterior
que puguin acumular aigua, com ara joguines, cendrers,
gerros, galledes, plats sota els testos…
Tapeu amb una tela mosquitera atapeïda els safareigs
i les basses petites.
Eviteu acumulacions d’aigua en zones de desguàs.
Tapeu qualsevol forat on es pugui acumular aigua
(en troncs, al terra o a les parets).

Encara no tens el DVD
“La Roca, entorn natural”?
Demana’l a l’Ajuntament, a Can Tàpies o
al Centre Cívic de Santa Agnès. I si
ets membre d’una entitat i en vols uns
quants, cap problema! Truca a la
regidoria de Medi Ambient al 93 842
20 16. “La Roca, entorn natural” és
un documental que mostra la riquesa
natural del nostre entorn tot valorant
allò que tenim: ocells, granotes,
tortugues, ànecs, arbres, plantes...
Que no t’ho expliquin! Descobreix-ho tu mateix.

LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | La Roca batega La Roca ecològica
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Beneficis de l'activitat física

Valors esportius

L'activitat esportiva té uns amplis beneficis per a
qui la practica a diferents nivells: a nivell de salut,
formatiu i a més, compta amb un alt component
social i lúdic.

A través de l'esport també es poden ensenyar valors com la
solidaritat, la cooperació i la cultura de l'esforç. En aquest sentit,
i en relació als infants de curta edat, mitjançant la pràctica
esportiva es pot realitzar una important tasca de formació a
diferents nivells (coneixement del propi cos, disciplina, treball en
grup...). Una interessant iniciativa de la Fundació Handbol
Roquerol de BM La Roca, que subvenciona l'Ajuntament de la
Roca, és la que s’ofereix a les escoles del municipi: una activitat
extraescolar d'iniciació a l'esport adreçada als infants de P3, P4
i P5 amb l'objectiu d'introduir-los en la pràctica esportiva.

Fer esport incideix directament en l'estat de salut,
físic i mental, de qui el practica. De tots és sabut,
que practicar una activitat física constant adaptada
a les possibilitats de cadascú té unes conseqüències
directes en el bon estat de salut de la persona: qui
té aquest hàbit necessita menys fàrmacs i té un
estat d'ànim més positiu.

A la Roca es fomenta, es practica i es viu
l'esport. És un municipi amb molta tradició
en la pràctica de l'activitat física gràcies, en
gran part, a les nombroses entitats esportives
que hi ha. A més a més, des de l'Ajuntament
es treballa per afavorir que qualsevol roquerol
o roquerola pugui fer esport, ja sigui organitzant
directament activitats esportives, col·laborant
amb entitats o mantenint i gestionant
instal·lacions on practicar l'esport.

Competició
D'altra banda, moltes de les entitats esportives de la Roca estan
duent a terme una important labor formativa amb nens i nenes
que s'introdueixen en la pràctica concreta d'un esport amb la
intenció d'entrar i prendre part en competicions. En aquestes
mateixes entitats també té cabuda la pràctica esportiva per pur
plaer, tot fomentant la part més lúdica i social de l'esport.
Funció social i oci

No hi ha excusa, el ventall és molt ampli: des
de l’handbol al futbol, tot passant pel pàdel,
la petanca, el ioga, el ciclisme, la natació o la
gimnàstica.

El nostre municipi compta amb un ampli ventall
d’instal·lacions municipals per poder practicar
esport i on moltes de les entitats locals realitzen les
seves activitats. En concret són:

La Roca

L’edat tampoc no ha de ser cap impediment.
A la Roca, els més petits de 3 anys ja poden
iniciar-se en l’activitat esportiva i els més grans,
poden fer ioga o gimnàstica passiva.

Centre Esportiu Municipal: pavelló nou,
el camp de futbol i piscina
Pavelló antic
Circuit Running permanent
Pistes de petanca municipals
del carrer Mogent i del carrer Lluís Millet

La Torreta
Camp de Futbol Municipal
Pista poliesportiva
Pistes de petanca municipals

Santa Agnès
Camp de Futbol Municipal
Pistes de Pàdel Municipals

És que la pràctica esportiva pot arribar a tenir un fort vessant
social i d'oci. Molta gent gaudeix de fer esport perquè és l'excusa
per trobar-se amb amistats i gaudir d'una bona estona. De fet,
les quinze entitats esportives locals són un important motor social
de la Roca, gràcies a elles existeix més cohesió social i dinamisme
al municipi.
Des del Servei d'Esports de l'Ajuntament de la Roca es treballa
per conscienciar i ajudar sectors de la població a iniciar-se a
l’activitat física, com poden ser les dones i la gent gran (un
segment de població que normalment no practica esport). A la
vegada, es vol facilitar l'accés a la realització d'una activitat física
continuada a preus molt atractius, com és el Programa de Ioga
i Gimnàstica de Manteniment per a adults o tai-txi i gimnàstica
passiva. Aquesta oferta està especialment adreçada a persones
que no són membres de cap club o entitat esportiva.
A més, l’Ajuntament organitza o col·labora en activitats puntuals
esportives, com poden ser el Cross Escolar la Roca, la Marxa de
la Torreta, la Milla Popular Infantil la Torreta, les activitats de la
Festa de l’Esport, el Torneig Infantil i Sènior de Futbol Sala de la
Festa Major de la Torreta, i, a part, dóna suport a les entitats
esportives municipals i supramunicipals en activitats continuades
i puntuals que organitzen.

Actualment hi ha 13 entitats esportives consolidades i 2
de recent creació al municipi de la Roca. Us en facilitem
el contacte per si voleu adreçar-vos per demanar què us
ofereixen. Segur que hi sereu benvinguts.
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ARHS

C.F. Santa Agnès
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Associació Roquerola
d’handbol Sorra

Camp de Futbol
de Santa Agnès

www.rocandbolbeach.com

taule2@hotmail.com
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(Ricard Sacristán)
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BM La Roca
Pavelló Poliesportiu del
carrer de l’Església
T. 938 420 338
www.bmlaroca.org

Club Petanca Espronceda
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Pistes Petanca municipal
de la Roca
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T. 938 420 916

Club Agility La Roca

Club Petanca La Torreta

T. 938 422 105

Can Tàpies
T. 938 701 063

Club d'Atletisme
ELSKEKORRENMOLT
c/ Montblanc, 6
T. 938 422 218

Club Bàsquet
La Roca del Vallès
T. 626 211 001 (Àngels)

Club Petanca La Roca
Camp de Futbol municipal
T. 938 420 632

Club Twirling La Torreta
Can Tàpies
T. 938 422 735

Club Ciclista
La Roca en Bike
Can Gurri 28
T. 645 307 242

C.F. La Roca
Camp de Futbol Municipal
T. 938 421 334

C.F. La Torreta
Camp de Futbol
de la Torreta
T. 609 893 702

Penya Blaugrana
de La Roca del Vallès
T. 938 422 719

Veterans Futbol La Roca
Camp de Futbol municipal
T. 938 422 741
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Fotos Anna Mas
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A LA ROCA, AMUNT L'ESPORT

03

ENTITATS ESPORTIVES DE LA ROCA

Fotos Anna Mas

ELREPORTATGE

Si encara no en sou practicants, animeuvos! Consulteu la relació d’entitats
esportives del municipi, segurament n’hi
ha alguna que us pot encaixar. També
teniu l’opció d’adreçar-vos a les
instal·lacions municipals on hi ha una
gran oferta d’activitats.

Piscina Municipal Santa Agnès
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BIBLIO.ESTIU.LAROCA
2009 Refresca’t llegint!

MÉS OFERTA DE
CASALS D’ESTIU

Per primera vegada, i aprofitant el bon temps, la biblioteca
de la Roca desplaçarà part dels seus serveis a tres espais
públics del municipi durant tot el mes de juliol. Seran llocs
on es podran consultar in situ i agafar en préstec llibres de
temàtiques diverses, revistes, còmics, diaris... Aquests
espais de “Biblio.estiu.laRoca 2009” funcionaran els dimarts
a la plaça Vallderiolf de la Torreta, els dimecres a la piscina
municipal de Santa Agnès de Malanyanes i els dijous al
parc annex al carrer Roquerols, cantonada amb carrer
Mogent; Tots tres en el mateix horari de 17.30 a 19.30 h.
Durant aquestes dates la biblioteca continuarà oferint els
serveis habituals en horari d'estiu (Matins: dimarts i dijous
de 10.30 a 13.30 h. Tardes: de dilluns a divendres de 15
a 20 h.).

Enguany l’Ajuntament de la Roca ha incrementat la seva
oferta de casals d’estiu. Concretament, les dues propostes
especialitzades en Anglès i en Música, que es fan al Centre
Cultural de la Roca i al CEIP Mogent respectivament, han
ampliat el seu calendari a més de cinc setmanes i han
obert la inscripció a nens i nenes des d’infantil a tota la
primària, quan l’estiu passat només es van oferir dues
setmanes a nens i nenes d’una part de primària. A més,
l’oferta es complementa amb els casals tradicionals als
CEIPS la Torreta i Pilar Mestres i al Centre Cívic de Santa
Agnès.

FESTA MAJOR
DE LA TORRETA

FESTA MAJOR DE SANTA
AGNÈS DE MALANYANES

La Torreta va celebrar la Festa Major aquest mes de juliol amb
més de trenta propostes organitzades per les entitats del poble
amb la col·laboració de l’Ajuntament de la Roca. Van destacar
la Caravana del Soroll i l’emocionant Repte dels Cargols, una
cursa de cargols i una cargolada a la Devesa de la Font del
Cargol, també l’esperat Ball de Festa Major amb l’Orquestra
la Comparsa i Batukada amb els Perkutes de Canet. Es va
realitzar el refrescant “Mulla’t” al CEIP la Torreta i també el
torneig de futbol sala per a totes les edats.

Amb la col·laboració de moltes entitats del poble i l’Ajuntament
de la Roca, els veïns i amics de Santa Agnès podran gaudir
un any més de la Festa Major des del dijous 20 al diumenge
23 d’agost. Un programa en què no faltaran tallers infantils,
teatre, concerts, cronoescalada, campionats de futbolí i tennis
taula, “fumbol”, ball de Festa Major, Missa Solemne de Sant
Bartomeu, el vermut, l’estirada de corda, la botifarrada i les
havaneres. No hi ha excusa, tots a gaudir de la Festa! Per a
més informació podeu adreçar-vos a www.laroca.cat.

03
04
05
06
08
09
10
11
12

Fotos Anna Mas

03

Des de l’Ajuntament s’ha fet un esforç per no augmentar
els preus d’aquests serveis ja que creu necessari facilitar
als pares i mares la conciliació de la vida laboral i familiar,
i més ara, que la situació econòmica és delicada per a
molta gent.
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AMPLIACIÓ DEL SERVEI JURÍDIC PER A DONES,
EL PUNT DONA
Darrerament el servei gratuït d’assessorament jurídic per a dones
ha augmentat al doble el seu horari d’atenció al públic ja que
existia una llista d’espera per poder realitzar una entrevista amb
l’advocada del servei.
D’aquesta manera el Punt Dona es obert el primer dilluns al matí
i el tercer dilluns a la tarda de cada mes. Per poder concretar
dia i hora de visita, cal sol·licitar-la a través dels serveis socials
de l’Ajuntament.
El Punt Dona és un servei que pretén evitar la desinformació que
existeix en la societat en molts temes legals mitjançant entrevistes
personalitzades d’una advocada que recolza jurídicament a les

dones i les informa sobre
quins són els seus drets. El Punt Dona és un servei
El Punt Dona es va crear que pretén evitar la
el 2005 i l’any passat va
assessorar a unes 40 desinformació que
dones que van realitzar existeix en la societat
consultes sobre divorci,
paternitat, actualització de en molts temes legals
la renda de lloguer,
pensions, temes laborals, d’incapacitat, violència domèstica,
ajudes econòmiques, prejubilacions i creació d’empresa.
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Fotos Anna Mas

El pati de l’Institut d’Ensenyament Secundari (IES) la Roca
romandrà obert de dilluns a divendres de 18 a 21:30 h des
del 6 de juliol fins al 28 d’agost. Aquest espai consta d’una
pista poliesportiva i un camp de futbol petit i es podrà utilitzar
per fer esport i activitat física, però no s’hi podrà fumar, beure
ni menjar i no s’hi permetrà l’entrada d’animals. Hi haurà un
servei de vigilància per garantir el bon ús de les instal·lacions.
Aquesta iniciativa vol rendibilitzar uns equipaments que durant
el període no lectiu estan en desús i, a la vegada, més opcions
per poder jugar a pilota als joves i als nens i nenes, a més
d’oferir un altre zona d’esbarjo a les famílies de la Roca.

Foto d’ Anna Mas
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OBRIM ELS PATIS
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CORPUS A LA ROCA
DEL VALLÈS

04
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La Roca i Santa Agnès van celebrar la festivitat de Corpus: els
veïns van participar en la confecció de les tradicionals catifes
de colors a les calçades dels carrers. A la Roca, l’Associació de
Veïns del Casc Antic de la Roca van realitzar les catifes als
carrers Major i al de Dalt i davant de l’Església, tot utilitzant
àrids de diferents colors. A Santa Agnès, molts veïns i els pares
i mares dels nens i nenes que van fer la comunió van fer la
catifa de Corpus a la plaça de l'Església.
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“ROCIO”
MULTITUDINARI
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Un any més, l’Associació Rociera de la Roca, ha aconseguit
convocar un gran nombre de persones per celebrar la sisena
edició del Rocio en què participen veïns i també penyes rocieres
d’altres poblacions.

ELSGRUPSOPINEN

CIU-ERC SUSPENEN
EN EDUCACIÓ
L’educació dels nostres fills és el seu futur. Per aconseguir una
bona educació és imprescindible planificar amb visió de futur i
treballar amb rigor i constància. Al juny de 2007, CiU-ERC van
assumir la responsabilitat del govern de l’Ajuntament i es van
trobar a sobre la taula una pila de projectes educatius en marxa;
amb el concurs dels projectes d’una escola bressol i el CEIP de
la Torreta; amb una parcel·la d’equipaments al carrer Església
de la Roca, a punt per a fer-hi una escola bressol; amb el projecte
redactat d’un minipavelló al CEIP Mogent; amb una parcel·la
d’equipaments a Santa Agnès, al costat del camp de futbol, per
a construir-hi l’escola, tan aviat com el nombre d’alumnes ho
justifiqués; i amb una escola de música en procés d’homologació
per a rebre una subvenció de 600 euros/nen.
L’alcalde Ros va decidir canviar tots aquests projectes. Els canvis
són bons si serveixen per a millorar, però quan es fan canvis
injustificats que comporten endarreriments i sobrecostos, és
demostra frivolitat i manca de sensibilitat cap als més de 1500
nens i nenes perjudicats. Després de 2 anys ens trobem que s’ha
paralitzat irresponsablement el CEIP la Torreta. Es vol construir
l’escola bressol de la Torreta a la parcel·la de l’actual parvulari
al carrer Canàries, que no estarà lliure fins que no s’acabin les
obres del CEIP la Torreta. S’ha perdut una subvenció de la
Generalitat de 410.000 euros per a una nova escola bressol de
la Roca perquè l’Ajuntament no l’ha demanat, i es planteja una
nova ubicació dins del pla de les Hortes, fet que obliga a fer una
modificació del pla general que trigarà un any i mig. Abans de
les eleccions CiU va prometre fer 3 escoles bressol durant aquest
mandat, però anem camí de no acabar-ne cap, mentre el 60%
dels infants es queden sense plaça.

“S’han paralitzat irresponsablement
tots els projectes d’escoles
durant un any i mig”

REPENSAR
EL PRESENT
PER GUANYAR
EL FUTUR
Després de gairebé dos anys de legislatura, amb govern municipal
compartit entre CiU i ERC, hem cregut necessari fer-ne balanç
i parlar de les expectatives de futur i dels reptes que té el nostre
municipi. Aquests han estat dos anys complexos per molts motius.
A la pròpia dificultat que comporta un canvi després de 12 anys
de governar una mateixa força política, a l’adaptació als
mecanismes de l’administració local o a la difícil situació econòmica
del municipi– agreujada per l’actual crisi-, cal sumar-hi un clima
d’enfrontament polític que ens perjudica a tots. Però sobretot hi
ha un factor fonamental, que n’explica les dificultats. Aquest és
un govern municipal que no va néixer només per gestionar, sinó
sobretot per transformar el model de municipi que ens vam trobar
l’any 2007; un model que generava recursos públics a partir de
l’expansió urbanística, la dispersió urbana i la desaparició del
patrimoni natural. L’equip de govern treballa per superar aquest
model, en primer terme, incidint activament sobre espais de risc,
perquè l’àmbit de Maiols – Can Planes pugui ser incorporat al
Parc de la Serralada Litoral; minimitzant l’impacte que el Pla
Parcial de Les Hortes tindrà sobre la façana històrica del casc
antic; salvaguardant l’espai natural de Can Grau de la pressió
urbanística, o evitant que l’ARE de Can Granota sigui una realitat.
En segon lloc, s’actua planificant el territori, perquè els espais
no urbanitzables de la Roca tinguin una garantia de protecció
jurídica adequada. Malgrat les dificultats tècniques i legals que
comporta aquest procés de canvi, estem convençuts que s’està
fent una inversió per garantir la qualitat de vida dels roquerols i
per protegir el nostre patrimoni en tota la seva dimensió
arquitectònica, natural i paisatgística.

Des de l’inici del mandat la oposició del PSC ha estat cultura
del NO sistemàtic contra tot allò que es proposi des de l’equip
de govern.

“Hem de fer compatible la protecció
del territori amb la millora
dels serveis públics”

Aquesta situació és conseqüència de que els 123 contenciosos
que vàrem trobar (més que a Marbella) arriben al final del
seu procés. La prepotència, la manca de diàleg, la manca
de consens amb els propietaris ha provocat que l’Ajuntament
es trobi ara en una situació molt delicada ja que les coses
s’havien fet malament.

En l’examen parcial de la meitat del mandat, CiU-ERC i l’alcalde
Ros s’han guanyat un suspens rotund en Educació. No podem
recuperar el temps, ni els diners perduts, però oferim la nostra
col·laboració per a prioritzar els projectes educatius, planificar
amb consens i treballar amb rigor per a no perdre cap més
oportunitat. El futur dels nens i nenes de la Roca s’ho mereix.

Tenim també el repte col·lectiu de fer possible l’equilibri entre la
preservació del nostre entorn natural i alhora donar resposta a
les actuals necessitats que la Roca té a nivell cultural, educatiu,
assistencial, etc. En aquest sentit, s’està treballant per fer possible
l’escola de primària de la Torreta o la segona escola bressol de
la Roca, i perquè la futura escola de Santa Agnès pugui ser una
realitat; perquè les entitats tinguin un espai de treball; per posar
les bases d’un centre integral d’atenció a la gent gran; per oferir
un projecte d’habitatge públic adequat a la nostra realitat local;
per millorar el centre cívic de Santa Agnès; per dignificar espais
urbans; per la generació d’espais de convivència; per recuperar
l’antic ajuntament; o per construir un centre d’interpretació que
ens ajudi a recuperar la identitat local perduda. Són objectius
pels quals creiem que val la pena lluitar, pels quals val la pena
guanyar el futur de la Roca.

www.miquelestape.cat

www.rocaesquerra.blogspot.com

Es va llençar a la brossa el projecte del minipavelló del CEIP
Mogent i, fins ara, no es disposa d’un projecte per un gimnàs.
Mentre totes les escoles del municipi estan al màxim de la seva
capacitat, l’Ajuntament no vol assumir el compromís d’avançar
la redacció del projecte del CEIP de Santa Agnès, com es va fer
amb el CEIP la Torreta i el Mogent. I l’any passat no es va demanar
a la Generalitat la subvenció per l’escola de música de 600
euros/nen: per això, aquest curs els pares i mares han pagat el
doble que molts municipis veïns.

CURSA
D’OBSTACLES
O GIMCANA?
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Amb una derrota mal païda, el PSC continua desorientat i no
és capaç d’estructurar un projecte de municipi alternatiu.
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La oposició poc noble i destructiva del PSC pretén posar totes
les traves possibles per allargar i retardar tots els processos.
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Lluny d’ésser aquesta una actitud contra l’equip de govern,
aquesta és una actitud contra els ciutadans.
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Des de l’equip de govern no ens espanten les dificultats i
estem preparats per superar-les, però una al.legació contra
el pressupost retarda la seva aplicació afectant al pagament
de subvencions a les entitats, a la contractació de personal
o a la posada en marxa d’algunes inversions pels ciutadans.
El PSC fa aquesta feina destructiva directament, però també
indirectament: la seva mala gestió anterior ha deixat una
herència econòmica i judicial que cal superar com si fos una
cursa d’obstacles o una gimcana.
Així, setmana si setmana també entren per fax un o dos autos
dels jutjats.
Tenim anul·lat el planejament per decisió judicial als següents
sectors: Can Masseguer (Roca Village), el golf de Vilalba, el
Pla de les Hortes, Maiols-Mas Planas, Can Font de la Parera,
i les Unitats d’actuació 5, 6, 20, 21 i 22. Hi han irregularitats
a les Unitats d’actuació 2, 11 i 18 on es van concedir llicències
d’obres sense afrontar les càrregues d’urbanització.
En cap d’aquests sectors podem concedir llicències d’obres
i el treball dels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament és
per reconstruïr el planejament en aquests sectors i disposar
d’una situació normalitzada.

La situació s’agreuja perquè l’ajuntament ha deixat d’ingressar
1,5 milions d’euros anualment, en concepte de llicències
d’obres respecte el darrer pressupost del PSC. Sobre un
pressupost de 10 m. d’euros, això són molts diners!!
A més les despeses han augmentat en 1 milió d’euros en
concepte de finançament del pavelló polisportiu, recepció
dels sectors d’urbanització dels darrers 10 anys on s’ha
d’anar a netejar, a fer la jardineria, assumir el consum elèctric
i els manteniments, etc., i molt especialment per afrontar el
cost de la delicada situació judicial i el cost financer de la
venda fallida de la parcel.la de Can Font de la Parera haventse gastat diners que no eren a la caixa.
Davant d’aquesta situació l’actitud del PSC a més de poc
noble i destructiva, ja que no pot ésser de desconeixement
ho és d’irresponsabilitat.

LA ROCA STA. AGNÈS LA TORRETA | Els grups opinen

LESPERSONES

11

