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Els patis de l’IES la Roca romandran oberts els caps de setma-
na per a tots aquells que vulguin utilitzar les pistes de futbol o 
bàsquet. Aquest estiu es va fer la prova pilot d’obrir aquestes 
instal·lacions per oferir un nou espai d’esbarjo a la població. 
Com que ha resultat una experiència positiva, s’ha decidit tor-
nar a obrir aquests patis al públic en general, els dissabtes 
d’11 a 14 h i de 16 a 20 h i els diumenges d’11 a 14 h
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Olga Pérez:
Sí, la meva filla m’ho 
explica perquè ho han 
treballat a l’escola. Però jo 
no les he visitat mai.

Valentí Jené
Jo diria que les conec to-
tes! La que més m’agrada 
és la Pedra de les Orene-
tes..., però darrerament 
no hi he pogut tornar 
perquè les cames ja no 
em responen.

Magdalena Ramírez
Se que existeixen, els 
meus fills hi han anat 
d’excursió. Però jo no hi 
he anat mai.

Cristalina Pose
Jo hi havia anat moltes 
vegades..., per anar a 
buscar bolets. Però ara fa 
temps que no hi he tor-
nat. Crec que ho haurien 
de tenir una mica més 
cuidat i resguardat.

Leandro Enebra
Visc a una de les urbanit-
zacions de la Roca des de 
fa uns anys i sé que hi ha 
aquestes restes al munici-
pi. Però, per qüestions de 
salut, no puc caminar i no 
les he pogut visitar.

Des dels meus editorials us vull trans-
metre un missatge d’il.lusió i espe-
rança en el futur, en un mandat en 
què he assumit les responsabilitats 
del govern municipal marcat per la 
forta crisi econòmica que ens afec-
ta a tots i també a l’economia de 
l’Ajuntament.

Des de l’equip de govern vàrem tenir 
molt clar que per poder programar bé 
les inversions del mandat 2007-2011 
calia cercar recursos econòmics ex-
terns.

Des d’abans de l’estiu fins avui s’han produït diverses novetats que con-
vé que tots coneguem, atès que són molt bones notícies pel municipi:

En primer lloc, l’acord de govern de la Generalitat de Catalunya que 
autoritza la construcció de la nova escola de 2 línies per La Torreta, una 
inversió de 5.200.000 €, que començarà aviat i alhora permetrà cons-
truir la segona escola bressol municipal a La Torreta.

En segon lloc, la finalització d’algunes de les obres finançades amb el 
Fons Estatal d’Inversió Local (F.E.I.L.), una inversió de 1.708.999 € al mu-
nicipi. D’aquestes obres, el carrer Nogueres i el camí de circumval·lació 
de l’església, ambdues a Santa Agnès de Malanyanes, ja es troben en ús, 
així com el tram remodelat de la rambla Mestre Torrents, l’aparcament 
de la zona esportiva municipal i l’escola de música, a La Roca. També és 
una bona notícia l’estat tan avançat de les obres dels carrers Granada i 
Font del Cargol a La Torreta.

En tercer lloc, l’autorització de l’escola municipal de música que ha re-
but la homologació per part del Departament d’Educació de la Genera-
litat de Catalunya i que ja té concedida la subvenció que esperem que 
arribi en un breu termini.

En quart lloc, la posada en servei de tot el CEIP Mogent, que ha permès 
desmuntar els barracons utilitzats durant cinc anys i que ara permet 
completar la urbanització dels carrers del Pla de Les Hortes que connec-
ten amb el Nucli Antic, enjardinant la zona verda de la bassa del Molí.

I ara, la sol·licitud per part del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya de la cessió de dos terrenys a Santa Agnès de Malanyanes, 
un per l’escola d’una línia ampliable i l’altre per a la instal·lació provisio-
nal en barracons del mòdul d’infantil.

A més, diverses obres han sortit a licitació: el parc fluvial del qual ATLL 
financia 730.000 €; el darrer tram del carrer Nogueres de 180.000 €,  i 
un calaix d’aigües pluvials a Santa Agnès de Malanyanes, amb un cost 
de 350.000 €, totes dues (quines dues?, no queda clar) amb finança-
ment privat i en conveni amb l’Ajuntament. El gimnàs del CEIP Mogent 
completa el programa funcional obligatori, amb una aportació en conve-
ni amb la Generalitat de Catalunya de 600.000 € i una aportació muni-
cipal de 160.000 €  més.

Havent passat l’estiu també podem fer balanç de les nostres tres festes 
majors, amb una molt alta participació ciutadana en totes elles, que han 
permès als ciutadans gaudir i consumir al municipi amb el que tot això 
significa.

La sortida de la crisi passa també per una molt alta implicació de la so-
cietat civil, alhora que des de les administracions fem tot l’esforç possible 
per incentivar la inversió.
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EL POLS CIUTADÀ EDITORIAL

IL·LUSIÓ I ESPERANÇA

Rafael Ros, alcalde.
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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SAP DE L’ExISTÈNCIA DE 
RESTES PREhISTÒRIQUES 
A LA ROCA?



Des d’aquest mes d’octubre 
l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
ofereix un nou servei d’orientació la-
boral dirigit a la població del municipi 
que es trobi en edat laboral, és a dir, 
a partir dels 16 anys i inscrita com a 
demandant d’ocupació a l’Oficina de 
Treball de la Generalitat (OTG).

El programa, anomenat IPI (Itinerari 
Personal d’Inserció) ofereix les eines i l’assessorament ne-
cessari i personalitzat per aconseguir la inserció laboral de 
l’usuari a través de la recerca activa d’ocupació. A la vegada, 
es vol fomentar la seva autonomia davant la tasca d’inserció 
o de reinserció en el mercat de treball amb una probabilitat 
d’èxit major.

L’IPI s’inicia amb una entrevista personal, seguida per una tu-
toria personalitzada que vol motivar l’usuari cap a l’ocupació, 
donar-li un suport per que sigui autònom en la recerca i aju-
dar-lo a adquirir habilitats comunicatives. En aquesta tutoria 
es treballarà l’elaboració del currículum i l’autocandidatura, 
a la vegada que també s’ensenyarà on i com cercar feina, 
especialment a través de les noves tecnologies. També es do-
naran recomanacions de com seguir un procés de selecció i 
aconseguir informació sobre el mercat de treball. 

Per concertar cita i obtenir-
ne més informació podeu 
adreçar-vos a: IPI La Roca 
del Vallés, situat al Centre 
Cultural La Roca, al carrer 
de Lope de Vega, 10 o bé 
trucar al 687 849 554.

Un objectiu prioritari de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès és que les fa-
mílies del municipi amb fills en edat 
d’escolarització i que es trobin en 
una situació desfavorida puguin 
atendre els seus infants el més ade-
quadament possible.

Així, des de la Regidoria de Benes-
tar Social s’han concedit ajuts i be-
ques en concepte d’escolarització a 

l’Escola Bressol Municipal, per al transport escolar i per a 
material i llibres escolars d’educació infantil, entre d’altres. 

S’ha de remarcar que en-
guany, i a causa de la cri-
si econòmica, l’Ajuntament 
ha reforçat econòmicament 
aquest programa, atorgant-ne 
ajuts i beques per valor de més 
40.000 euros (el doble que 
l’any passat), que beneficiaran 
un centenar de famílies del 
municipi i que ajudaran al fet 
que l’escolarització dels seus 
fills sigui menys dificultosa.
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El nou 
programa 

IPI vol 
ensenyar a 

cercar feina 
amb èxit

Un servei 
personalitzat 
per fomentar 
l’autonomia en la 
recerca laboral

La Regidoria 
de Benestar 

Social ha 
concedit 

ajuts i beques 
escolars

Un centenar 
de famílies 
es beneficien 
d’aquest 
programa d’ajut 
de l’Ajuntament 
de més de 
40.000 euros



Recentment, la regidora de Salut i Benestar Social, Montse-
rrat Ametller, va recollir de mans del conseller de Governació 
i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, el conveni en ma-
tèria d’actuacions comunitàries per a l’any 2009, que aquest 
any dona suport a les accions que es fan a la Torreta, amb el 
lema: ”Envellir de forma saludable”

MÉS ATENCIÓ DES DE 
BENESTAR SOCIAL

Recentment s’ha incorporat un 
professional més a l’equip de per-
sones que cobrien els serveis de 
Benestar Social de l’Ajuntament 
de la Roca del Vallès. Tot i que, 
segons la Llei de Serveis Socials 
de la Generalitat de Catalunya del 
2007, per nombre d’habitants a la 
Roca li correspondrien els serveis 
de dos assistents socials i un edu-
cador social i mig, l’Ajuntament ha 

decidit incrementar aquest servei amb una treballadora social 
més degut al possible increment dels usuaris a causa de la 
crisi econòmica.

Aquest augment de personal de Benestar Social permetrà a 
l’Ajuntament descentralitzar el servei i ampliar tant l’horari 
d’atenció al públic com també el d’urgència social. Així 
doncs, s’estan donant serveis tant de treball com d’educació 
social als centres d’atenció primària de la Torreta, Santa 
Agnès i la Roca. 

El diumenge 4 d’octubre, Dia Mundial dels Ocells, es va por-
tar a terme una interessant activitat de descoberta de la riera 
de Mogent.

La jornada duta a terme per la Societat Catalana d´Anellatge 
amb la col·laboració de les Regidories de Patrimoni Natural i 
Medi Ambient de l’Ajuntament, va consistir en una estesa de 
xarxes, captura, estudi i anellatge dels ocells capturats per, 
posteriorment, tornar-los a deixar en llibertat. 

L’objectiu de l’activitat era gaudir de ben a prop de la gran 
biodiversitat d’ocells que viuen en el nostre entorn, així com 
aprendre curiositats i vivències relacionades amb ells.

Durant la jornada es van anellar 19 ocells de 9 espècies di-
ferents on el blauet, com l’any passat, en va ser l’estrella, a 
més dels boscarles que són ocells migradors transsaharians 
que anaven una mica endarrerits en la seva migració. La seva 
presència denota una recuperació qualitativa de l’estat de la 
nostra riera, i tots ho celebrem.

L’experiència, molt positiva tant per a adults com per a in-
fants, fa que, de cara a l’any vinent, es valorin a més de la te-
màtica dels ocells, altres activitats relacionades amb aspectes 
ambientals del nostre ric entorn natural.
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s’amplia 

l’horari i es 
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el servei

CONVENI AMB LA 
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L’Ajuntament de la Roca, conscient del 
gran patrimoni arqueològic del qual 
disposa el municipi, ha iniciat un tre-
ball de recuperació i d’interpretació 
per protegir i donar a conèixer les 
restes prehistòriques locals.
Per mantenir aquest tresor era necessària una intervenció 
que es complementarà amb altres objectius entre els quals 
hi ha, a part de la preservació, la divulgació pedagògica i la 
creació d’una nova atracció turística cultural.

Objectius complementaris
S’ha redactat un Pla director del Parc Arqueològic i s’ha es-
pecificat una Ruta prehistòrica de la Roca del Vallès amb el 
principal objectiu de protegir i restaurar aquests elements del 
patrimoni per evitar-ne la degradació i la pèrdua definitiva, 
en especial de les pintures rupestres de la Pedra de les Ore-
netes. També s’ha adequat i millorat l’accessibilitat a aques-
tes restes arqueològiques per tal que es converteixin en un 
valuós recurs cultural, educatiu i de lleure. Tot plegat, a la 

vegada, és un programa que vol fomentar els valors cívics de 
respecte i reconeixement vers el patrimoni cultural.
Per últim, l’Ajuntament vol promocionar la Roca com a centre 
d’interès turístic i cultural de prestigi, sent així, una altra font 
de riquesa econòmica per al poble. 

De gran valor
La Ruta prehistòrica de la Roca és un itinerari històric de 
més de 6.000 anys de durada i que recorre la concentració 
megalítica més important situada més al sud de Catalunya. 
És a més, el conjunt megalític més nombrós i ric en varietat 
al Principat, a banda de la zona de l’Albera, a l’Alt Empordà. 
La UNESCO va declarar les pintures rupestres de la Pedra 
de les Orenetes com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) 
i com a Bé de la Humanitat. Les figures femenines són un 
element destacat, tant per la seva singularitat com perquè 
esdevenen un dels pocs exemples de representacions de gè-
nere que es conserven de l’art prehistòric. I els megàlits són 
les construccions arquitectòniques de caràcter monumental 
més antigues que es conserven a Europa.
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Gran implicació
Aquest és un projecte que ha aconseguit la implicació de 
molts veïns; un bon exemple n’és que la proposta del Pla 
director del Parc Arqueològic, així com la Ruta prehistòrica 
de la Roca del Vallès van ser aprovats per unanimitat de totes 
les forces polítiques en Ple municipal. 

Difusió cultural
El Pla director preveu diferents accions de difusió cultural 
d’aquest patrimoni tan ric, de les quals en destaquen la Guia 
didàctica per a escolars, la realització de tallers didàctics, la 
posada en marxa de jornades o fires relacionades amb la pre-
història i visites guiades.
La Guia didàctica es troba en fase d’elaboració. De moment, 
el primer esborrany s’ha presentat a la comunitat educativa 
local per poder recollir-ne les propostes i arribar a un consens 
màxim en la redacció final del document. La Guia preveu 
diferents objectius en funció de si es dirigeix a l’ensenyament 
de primària o de secundària .
Aquest estiu ja es va celebrar la primera Festa Prehistòrica 
amb un gran èxit de públic i la intenció es repetir l’experiència 
que va convocar més de sis-centes persones i unes tres-cen-
tes van visitar els jaciments. 
Les visites guiades s’ofereixen des de l’Ajuntament a les escoles 
que ho demanin a través del telèfon 938 422 016 i se’ls facilita 
un guia expert, i a més, en breu, material didàctic i tallers.

Dolmen de can Gol I: Sepul-
cre col·lectiu d’època prehis-
tòrica, neolític final - calcolític 
(datat aproximadament entre 
el 2500 i el 2100 aC.
 
Cista de can Gol II: Cista, se’n 
conserven tres lloses de la 
planta sepulcral, així com res-
tes del túmul circular que co-
bria el monument. Es data en 
la prehistòria recent, entre els 
períodes calcolític i la primera 
edat del bronze.

Roca Foradada: Sepulcre arti-
ficial de tipus hipogeu que va 
ser excavat en un gran bloc de 
granit. Es data, per les seves 
característiques arquitectòni-
ques, en el període calcolític. 

Pedra de les Orenetes: Con-
serven diversos signes i motius 
pintats de color vermell. Hi 
destaca la presència d’un mo-
tiu pintat que representa dues 
figures estilitzades. Ambdós 
motius datats respectivament 
a l’època prehistòrica recent i 
a l’edat dels metalls. 

Pedra de les Creus: Bloc de 
granit gravat a la part superior 
amb nombroses creus i altres 
signes de difícil interpretació, 
alguns dels quals podrien da-
tar d’època prehistòrica. 

Dolmen de Céllecs o Cabana 
del Moro: Dolmen de corredor, 
descobert l’any 1929 i excavat 
per primera vegada per J. Co-
lomina (neolític final-calcolític) 

Dolmen de Can Planas: Dol-
men amb corredor, de caracte-
rístiques similars al de Céllecs. 
Datat en el període calcolític.
  
Pedra de l’Escorpí: Es trac-
ta d’una petita cavitat natu-
ral que hauria estat utilitza-
da amb finalitats sepulcrals 
durant la prehistòria recent 
(neolític final o primera de les 
edats dels metalls), com a lloc 
d’enterrament. 
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S’ha aprovat al ple municipal la 
construcció d’un nou espai de més 
de 200 m2 per a l’escola Mogent, 
destinats a la funció de gimnàs i 
que inclouen un escenari, vestuaris 
i magatzems. Per a la construcció 
d’aquest nou equipament es desti-
naran més de 700.000 euros, dels 
quals 600.000, seran aportats per 
la Generalitat de Catalunya. Un cop 
iniciades les obres, es preveu que en 
tres mesos ja estiguin acabades, per 
tant, per Setmana Santa ja es podria 
utilitzar aquest espai per part de la 
comunitat educativa del CEIP Mo-

gent i hauria finalitzat el programa de les noves instal·lacions 
d’aquest centre educatiu.

D’altra banda, aquest curs 2009-2010 s’ha iniciat sense la 
presència dels mòduls prefabricats que acollien els alumnes, 
ja que l’edifici destinat a les classes de primària ja està en-
llestit. Així doncs, els espais que fins ara ocupaven  aquestes 
construccions provisionals passaran a formar part d’una zona 
verda i de l’accés a l’escola pel carrer Major. 

La Generalitat de Catalunya ja ha 
aprovat la construcció del nou CEIP 
de la Torreta de dues línies. Ara el 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya està re-
dactant el plecs de clàusules per 
poder-ne licitar l’obra. 

Mentrestant, el nou curs ha co-
mençat en aquesta escola amb un nou edifici prefabricat 
per donar resposta a les necessitats dels alumnes del cen-
tre, i l’Ajuntament ha fet instal·lar una escala d’emergència 
a l’actual edifici d’educació infantil (una instal·lació reclama-
da per l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMPA) de 
l’escola per garantir les mesures de prevenció d’incendis). 
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Aquest estiu, per primera vegada, la biblioteca de la Roca va 
sortir fora del seu edifici per estar a prop dels usuaris. En con-
cret, un dia per setmana va instal·lar un mini espai a places 
de la Roca i de la Torreta i a la piscina de Santa Agnès. 

En aquests espais, els responsables de la biblioteca oferien 
als usuaris la possibilitat de consultar documents àgils, com 
ara revistes, contes per a nens i nenes, i llibres de lectura 
curts, així com també material per dibuixar. 

ÈxIT D’USUARIS A 
LES BIBLIOPLACES I 
BIBLIOPISCINES D’ESTIU

Els espais 
dels mòduls 
prefabricats 

passaran 
a ser zona 

verda i 
l’accés a 

l’escola pel 
carrer Major

Nova escala 
d’emergència 
i un nou 
edifici 
prefabricat
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Un cop passat el mes de setembre, i amb ell, el període es-
tival i les festes majors del municipi de la Roca del Vallès, 
és moment de fer-ne balanç. Amb aquesta intenció es van 
reunir representants de l’Ajuntament, de les comissions de 
festes i de les entitats involucrades en l’organització de les 
Festes Majors de la Roca, Santa Agnès i la Torreta. 

Menys pressupost
En un any de crisi com aquest, l’Ajuntament es va veure obli-
gat a reduir moltes partides del pressupost anual, entre elles 
la destinada a les festes majors. Tot i les dificultats que això 
ha comportat, la gran tasca duta a terme per part de les di-
ferents comissions de festes, les entitats i associacions, i del 
personal tècnic de l’Ajuntament, s’ha aconseguit reduir con-
siderablement el pressupost sense que això perjudiqués la 
qualitat dels actes i dels espectacles oferts. Aquest esforç ha 
estat molt gran ja que s’ha disposat de 44.000 euros menys 
respecte el pressupost de 2008. 

Més participació
Tot i aquestes dificultats s’ha comprovat que les activitats pro-
gramades han estat molt atractives i han aconseguit atraure 
molts roquerols i roqueroles. Enguany serà recordat per haver 
estat l’any de les festes majors de la participació, de les grans 
masses de gent. Només cal fer memòria d’alguns dels actes 
amb més volum d’espectadors, com l’espectacle que va oferir 
el Mag Lari a Santa Agnès; el concert i la batucada a la To-
rreta; o el correfoc, les havaneres, el joc de colles i el concert 
d’Hotel Cochambre a la Roca. També hi va haver una notable 
afluència de visitants d’arreu de la comarca. Això vol dir que 
les Festes Majors del municipi hi atrauen. Les comissions de 
festes, les entitats i l’Ajuntament treballaran perquè continuï 
sent així: una festa atractiva, sostenible i d’alta qualitat.

Des d’aquestes línies volem agrair i alhora felicitar, totes 
aquelles persones que amb el seu esforç i dedicació han fet 
possible aquestes festes majors tan exitoses.
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LESPERSONES

L’ODÓ I L’EMMA FAN 
20 ANyS!

ÈxIT DE PARTICIPACIÓ 
A LES FESTES MAJORS

Es vol donar 
un nou 
impuls a 
la Colla de 
Geganters 
de la Roca 
del Vallès 
proposat 
a tots els 
veïns a 
formar-ne 
part 
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Enguany ha estat una Festa Major especial per als nostres ge-
gants. L’Odó i l’Emma han celebrat que fa 20 anys van sortir 
per primer cop a ballar pels carrers de la Roca. En aquella oca-
sió, la colla, tant jove com els nostres gegants, va iniciar una 
tradició que es va anar consolidant al 
poble amb el temps. En aquests anys, 
la colla ha passat per diverses èpoques, 
unes de millors i unes de no tant bo-
nes. L’Odó i l’Emma han estat prop de 
dos anys tancats a l’Ajuntament, sense 
que ningú els fes ballar.

Enguany, coincidint amb el 20è ani-
versari de la parella de gegants, un 
grup de persones volen donar un nou 
impuls a la Colla i volen fer ballar els 
nostres gegants a les festes locals i 
arreu del territori. Des de l’Ajuntament, 
volem donar les gràcies a tots aquells 
que, directament o indirectament, han 
col·laborat i fet possible que els nos-
tres gegants hagin ballat arreu durant 
aquestes dues dècades, i els felicitem 
per la feina feta fins ara. A la vegada, 
encoratgem tothom que vulgui formar part d’aquest grup, de 
la nova Colla de Geganters de la Roca, a que es posi en con-
tacte amb el Servei de Participació Ciutadana de l’Ajuntament 
(participacio_ciutadana@laroca.cat). Ser part d’una Colla de 
Geganters és quelcom més que posar-se sota les faldilles d’un 
gegant, significa compartir vivències, coneixements, fomentar 
la germanor, conèixer pobles d’arreu del territori, fer amics, 
etc. Ànims! Entre totes i tots podem fer ballar de nou l’Odó i 
l’Emma! Visca la fal·lera gegantera! 
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EDICTE
Vista la renúncia del Sr. Gabriel Parra Carrasco com 
a regidor d’aquest Ajuntament, i atès estava nomenat 
com a Tercer Tinent d’Alcalde, essent membre de la 
Junta de Govern Local i que la seva renúncia fa neces-
sari procedir a la modificació dels membres que han 
d’integrar aquesta.

He resolt: Modificar la composició de la Junta de Govern 
Local que quedarà integrada pels membres següents: 
President:  l’Alcalde, Sr. Rafael Ros Penedo. Vocals: Sr. 
Albert Gil Gutiérrez, Sr. Manuel  Álvarez Herrera, Sr. 
Jordi Fortí Gurgui i  Sra Montserrat Ametller Viñamata. 
La regidora Sra. Marta Pujol Armengol i el regidor Sr. 
Santiago Raimi Fortuny podran assistir a les sessionsv 
que es realitzin amb veu i sense vot.

La Roca del Vallès, 28 d’agost de 2009

L’Alcalde,
Rafael Ros i Penedo

EDICTE
Davant la renúncia del Sr. Gabriel Parra Carrasco com a 
regidor d’aquest Ajuntament i atès que, alhora, era el ter-
cer tinent d’alcalde de l’Ajuntament es fa necessari proce-
dir a establir una nova organització municipal i, en parti-
cular, pel que fa a la designació del tercer tinent d’alcalde, 
quina delegació inicial ha quedat sense efecte.

He resolt:

Nomenar tercer i quart tinent d’alcalde de l’Ajuntament de 
la Roca del Vallès al regidor Sr. Jordi Fortí Gurgui i a la regi-
dora Sra. Montserrat Ametller Viñamata, respectivament

La Roca del Vallès, 28 d’agost de 2009

L’Alcalde,
Rafael Ros i Penedo 

Després de 12 anys al govern, el PSC ara, a la oposició, continua 
desorientat i no és capaç d’estructurar un projecte de municipi 
alternatiu. La seva tàctica és la de “disparar” contra tot allò que 
es bellugui, a tort i a dret i no tenen manies ni escrúpols per 
utilitzar o manipular qualsevol que es presti a defensar els seus 
interessos i ànsies de poder en un “tot s’hi val” en política.
La darrera jugada ha estat francament molt perillosa i ha posat 
en un risc molt seriós el fet que es pogués completar el progra-
ma funcional del CEIP Mogent amb la construcció del gimnàs/
sala polivalent obligatori.
Les al·legacions es poden estimar o desestimar si al darrera hi 
ha una base jurídica o unes dosis altes de sentit comú, però és 
molt difícil assumir-les si comporten multiplicar per tres el cost 
de les inversions.
El programa funcional obligatori per a un CEIP de dues línies, 
aprovat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Cata-
lunya, conté una sala polivalent/gimnàs de 200 m2., amb vesti-
dors, escenari i magatzems, en total uns 300 m2. Si això és vàlid 
per al CEIP La Torreta també ho és per al CEIP Mogent i per a 
tots els CEIP de nova construcció a Catalunya.
Sobta que, sota la suposada representació del Consell Escolar 
del CEIP Mogent, es presenti una al·legació tot sol·licitant que en 
comptes del gimnàs/sala polivalent es faci un “minipavelló” amb 
un cost mínim de 1.500.000€. Per què aquest privilegi? Qui hi 
posa aquests diners?
El Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya cons-
trueix el programa funcional obligatori, és a dir: el gimnàs/sala 
polivalent. El cost estimat d’aquesta part de l’edificació és d’uns 
600.000€. I aquesta és la xifra que es compromet a aportar la 
Generalitat i així s’ha convingut amb l’equip de govern municipal.
Sobta que l’al·legació presentada coincideixi amb el programa 
electoral del PSC. Ja no sobta tant que la defensa aferrissada del 
“minipavelló” per part del públic en el darrer Ple la faci un exre-
gidor d’urbanisme del PSC, sota el títol representatiu de “pare” 
de l’escola. Algú ha demanat el seu parer a la resta de pares que 
utilitzen el CEIP Mogent i que volen i necessiten el gimnàs? 
Sabien els que es varen prestar a presentar aquesta al·legació, que 
des del mes de juliol hi ha sentència ferma al Pla de Les Hortes?
Sabien els que es varen prestar a presentar aquesta al·legació, 
que un cop arribi oficialment a l’Ajuntament la comunicació de 
la sentència ferma, al Pla de Les Hortes no es podran executar 
obres que no estiguin aprovades abans, durant com a mínim un 
parell d’anys?
Sabien que d’haver arribat la comunicació de la fermesa de la 
sentència abans de poder resoldre aquesta al·legació, el CEIP 
Mogent s’hauria quedat sense gimnàs durant dos anys més? No 
hi ha hagut prou d’estar 5 anys en barracons?
Sabien que la irresponsabilitat d’un vot nul al Pla de Les Hortes 
correspon a dos exalcaldes del PSC? Sabien que ningú no ha 
dimitit per això a La Roca mentre que a Tarragona i a Vallgor-
guina sí?
Davant aquesta situació, l’actitud del PSC a més de poc noble 
idestructiva, és de total irresponsabilitat. Fins i tot van votar en 
contra del gimnàs obligatori.
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ELSGRUPSOPINEN

OPOSICIÓ 
IRRESPONSABLE



És probable que durant aquests dos anys de legislatura, la 
complexa gestió de la quotidianitat, l’acumulació de petits i 
grans problemes, la falta de recursos econòmics o la tensió 
política hagi fet que no s’hagin complert algunes expectatives; 
és probable també que ens hagi faltat capacitat d’interlocució 
o bé col·legiar determinades decisions per obtenir més com-
plicitat de la ciutadania. Governar és difícil i també requereix 
d’una gran dosi de modèstia i de reconeixement dels propis 
errors. 

Això, però, no ha d’amagar l’esforç que es fa des de 
l’Ajuntament per millorar el municipi. Perquè mai com fins 
ara un equip de govern municipal de la Roca ha pres tanta 
consciència de la importància de preservar els valors natu-
rals de la Roca com a valor afegit de qualitat de vida; mai 
s’ha plantejat com fins ara un model de desenvolupament 
local amb un projecte de protecció del territori; es treballa per 
vincular l’activitat cultural amb la recuperació de la memòria 
històrica local i per la difusió de la realitat diversa dels Països 
Catalans; hi ha, com mai, la voluntat de crear instruments de 
participació a nivell de ciutadania, d’entitats i de representació 
territorial de la Torreta, la Roca i Santa Agnès; s’ha redefinit el 
Butlletí Municipal per fer-lo un instrument menys institucional 
i més útil a la veu de les entitats i de la ciutadania; es treba-
lla en una línia correcta perquè en l’àmbit educatiu puguem 
disposar de nous equipaments, tant en escoles bressol com 
en nous centres d’infantil i primària (recentment hem rebuda 
una notícia molt bona, en conèixer que la Generalitat ha apro-
vat la construcció de l’Escola infantil i de primària de la Torre-
ta); es busquen vies adequades perquè la Roca pugui ubicar 
un centre assistencial integral per a la nostra gent gran; es 
pren consciència de l’atenció als col·lectius més vulnerables, 
tot incrementant els recursos humans i econòmics que té la 
Roca per l’assistència domiciliària i el suport a famílies amb 
determinades problemàtiques; s’hi treballa en la línia de crear 
nous espais de convivència ciutadana per tal de dinamitzar la 
vida social dels diferents nuclis urbans, tot donant prioritat a 
les illes de vianants i pacificant carrers, tot dignificant l’entorn 
urbà; se situa la protecció del patrimoni local com a prioritat; 
es posa en primera línia la necessitat de protegir Maiols - Can 
Planes i d’incorporar aquests terrenys al Parc de la Serralada 
Litoral. Probablement, hi ha com mai la voluntat d’evitar la 
urbanització de determinats espais naturals de la Roca. 

Per a nosaltres, per a la gent d’ERC, mai serà suficient, però 
creiem que hi ha prou elements per pensar que és possible 
construir un projecte compartit de poble, a partir del qual 
recuperem l’autoestima col·lectiva. Treballem, en positiu, per 
fer-ho realitat.

El conegut eslògan “Tenim 3 prioritats: educació, educació 
i educació” sintetitza molt bé que una bona educació és la 
millor garantia per al futur dels nostres fills. 

El curs escolar 2009-2010 comença amb una bona notícia i 
una pila de problemes pendents de resoldre. La bona notícia 
és que la Generalitat va aprovar al mes de juliol la construcció 
del CEIP la Torreta, tot just un mes després que l’Ajuntament 
en lliurés el projecte complet. Ara en calen els tràmits per 
adjudicar l’obra, i la construcció no començarà probablement 
fins al 2010. Es torna a fer evident que si l’alcalde Ros no 
hagués anul·lat el projecte que es va encarregar al 2007, des-
prés de la visita a la Torreta del Conseller d’Educació, i no ha-
gués bloquejat irresponsablement el projecte durant un any i 
mig, l’escola ja estaria construïda per a aquest curs.

Dels molts problemes pendents en volem comentar ara tres:

1r.- L’alcalde Ros diu a l’editorial del darrer Butlletí que “s’ha 
imposat el criteri de l’Ajuntament sobre l’augment del ràtio 
de P3 a les dues escoles de la Roca evitant, així, la creació 
d’una tercera línia en cap d’elles”. És a dir, l’alcalde prefe-
reix que els nens estiguin col·lapsats en 4 classes de 27 nens 
(per sobre del ràtio de 25), enlloc d’estar en 5 classes de 21 
nens, creant una tercera línia al CEIP Mogent, on ara hi ha 
aules buides. A més, l’opció de l’Ajuntament no permet cap 
mena de creixement per als nens que arribin durant el curs. 
I tot això ho ha decidit l’alcalde a esquenes de la comunitat 
educativa i del Consell Escolar Municipal. 

2n. El municipi necessita amb urgència una escola d’una 
línia a Santa Agnès i una nova escola de dues línies a la 
Roca centre. Fa dos anys que reclamem que l’Ajuntament 
encarregui el projecte de l’escola de Santa Agnès però no 
s’ha fet, ni tampoc no està previst al pressupost de 2009. I a 
la Roca centre no s’està fent res per aconseguir els terrenys 
necessaris i que requereixen d’una llarga tramitació.

3r.- La matriculació a l’escola de música municipal s’ha 
fet a principi de setembre sense tenir cap garantia de la 
subvenció de la Generalitat de 600€ per alumne. En 2 anys 
l’Ajuntament no ha aconseguit resoldre el tràmit de l’aprovació 
del projecte educatiu. Al curs 2008-2009 es va perdre una 
subvenció de 20.000€ perquè no es va demanar i enguany 
anem pel mateix camí. Sense aquest ajut l’escola de música 
de la Roca en costa el doble que les de municipis veïns.

L’educació no és una prioritat per a CiU-ERC, el temps pas-
sa i els problemes es van acumulant per manca d’interès. 
L’alcalde prefereix malgastar el temps amb acusacions falses, 
i dir que tot és culpa dels altres, enlloc de treballar de valent 
per resoldre els problemes, escoltar els pares i mares i amb 
consens de la comunitat educativa i dels grups municipals. 
Més informació a miquelestape.cat
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“Més enllà dels encerts i dels errors 
s’està definint un model de poble. 

No ho desaprofitem”

MÉS SUSPENSOS 
EN EDUCACIÓ

DES DE L’AUTOCRíTICA, 
RECUPERAR 
LA IL·LUSIÓ 
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Quan li va començar l’afició per la història del poble?
Quan tenia 19 anys, un dia, mentre tallava fusta del 
sotabosc a prop del poble se’m va presentar l’aleshores 
president del Centre Excursionista de Catalunya. Ell va 
ser qui em va ensenyar i explicar les restes prehistòri-
ques de la Roca. A partir d’aquell moment vaig tenir 
molta inquietud per saber el passat del nostre poble 
i sempre he estat disposat a transmetre els meus co-
neixements a aquells que m’han volgut escoltar. He 
portat molta gent, del poble i de fora de la Roca, a vi-
sitar els dolmens i les pintures rupestres de la Roca de 
les Orenetes.

I què se’n deia d’aquestes restes?
Abans de conèixer el President del Centre Excursionista 
de Catalunya, jo ja  havia vist les restes prehistòriques i 
les dels ibers que teníem per la contrada, però no sabia 
què eren. De fet, a la Roca crèiem que tot allò havia 
estat fet pels “Moros” o que eren les barraques dels 
soldats d’en Napoleó. 

La gent de la Roca és conscient de la importància de 
les restes arqueològiques que hi ha al poble?
Dels nadius del poble, pocs. En canvi, s’han interessat 
més per la història de la Roca del Vallès visitants o per-
sones que han vingut a viure entre nosaltres.
 
Quin altre moment de la història local li agrada? 
A principis del segle XX, a la Roca del Vallès tot es feia 
per partida doble. Hi havia dos partits, de dretes, però 
dos: el de dalt i el de baix. El partit de dalt tenia com 
a líder Agustí Agustí Amat, conegut com el Sastre. I el 
partit de baix l’encapçalava en Jaume Vaionesta, el Par-
tero.  

El 1903 es va fundar la Germandat de Sant Isidre, el seu pro-
motor va ser en Pere Riera Valls, mestre d’escola que vivia al 
número 1 del carrer Major. Pocs anys després, el 1908 es va 
fundar una altra germandat, la de Sant Sadurní.

Quina era la funció d’una germandat?
Hi havia uns socis que pagaven una quota cada mes. Si 
un dels membres de l’entitat es posava malalt cobrava una 
quantitat diària, una o dues pessetes, i els diumenges la resta 
dels socis anaven a treballar les seves terres o feien la seva 
feina. Però sempre amb el vist i plau del metge de capçalera 
per evitar que algun maulón es fes passar per malalt perquè 
li fessin la feina! A més a més, a les juntes que governaven 
les Germandats hi havia dos membres que eren anomenats 
infermers i vigilaven al malat per si durant la recuperació 
anava al bar o sortia a passejar massa lluny... 

I si un anava al bar?
Li treien la paga! 

Aquestes Germandats organitzaven festes?
Sí, els dies dels seus patrons: Sant Isidre i Sant Sadurní. 
Llogaven una orquestra i feien ofici solemne. Tots els socis 
havien d’anar a missa. Primer només es passava llista a la 
cantonada de la carretera amb el carrer Major, just en co-
mençar la comitiva abans d’entrar a l’església. Però es van 
adonar que hi havia molts membres de les Germandats que 
no anaven a missa, i per evitar-ho van decidir tornar a passar 
llista en sortir de l’acte solemne.

I si un membre no figurava a la segona llista?
Havia de pagar una multa d’una pesseta (mig cèntim 
d’euro)!
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L’ENTREVISTA

Pascual Ferrer
Gran coneixedor de la història del poble
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“A la Roca, crèiem que les 
restes prehistòriques eren 
dels Moros o d’en Napoleó”

Pascual Ferrer ha tingut 

moltes professions: pagès, 

paleta, enterramorts,... 

Amb 86 anys diu que tot el 

poble de la Roca del Vallès 

el coneix, especialment pel 

seu ampli coneixement de 

la història del poble. Explica 

que no té estudis, però si 

afició a llegir, que ha fet 

teatre i ha cantat en corals, 

i que li agrada molt es-

criure: “tinc milers de folis 

escrits” afirma. I afegeix: 

“Tot això és cultura. Així, 

tot i tenir una preparació 

molt minsa, en tinc més 

que el qui no llegeix mai!”
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