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TELÈFONS D’INTERÈS

Aquí publicarem
una sèrie d’imatges

interessants que hem trobat
a Instagram amb l’etiqueta

#larocadelvallès o #larocadelvalles

A / santibeuter
B / pakitad

C / arshavirrr.p
D / amosoba

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
Servei local d'ocupació 938 424 461 (ext.3)

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 938 799 026
Escola La Torreta 938 705 321 – 938 704 192
Escola Sta. 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 938 422 461

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 900 304 070
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 934 729 134

Tanatori Granollers 938 618 230

Nova web de la biblioteca 

Podreu trobar tota la informació 
relacionada amb el servei, les seves 
activitats, els projectes que porta a 
terme, els recursos que us ofereix, 
propostes i recomanacions literàries 
per a tots els públics...

Entra a bibliolaroca.cat i coneix tot 
el que t'ofereix la teva biblioteca

OBERTES LES SOL·LICITUDS

Beques escolars 
i extraescolars 
per al curs 
2018-2019
Es poden presentar del 7 al 29 de 
juny al Registre General de 
l’Ajuntament de La Roca. 
Descarrega’t el formulari a: 
www.laroca.cat

#larocadelvallès

   

PARLA 
AMB L’ALCALDE!bibliolaroca.cat
Recordem que continua obert el canal directe 
per parlar amb l'alcalde.

Ara en Carles Fernández, com ja feia anteriorment 
l'Albert Gil, respondrà les preguntes o escoltarà 
els suggeriments dels veïns i veïnes del municipi: 
tots els dijous de 9 a 10 hores al telèfon 93 842 
20 23.

Seguim fomentant així els valors de transparència, 
participació i proximitat.



l passat 3 de març es va produir el 
canvi en l’alcaldia, en compliment del 
pacte signat per ERC i el PSC al 
desembre de 2016. Aquest canvi es 

materialitza en uns moments complicats per 
Catalunya i els dos grups polítics som molt 
conscients que defensem posicionaments 
ideològics molt diferents sobre el futur polític del 
pais i la relació entre Catalunya i la resta 
d’Espanya. Però els programes que vàrem 
presentar per impulsar el desenvolupament del 
municipi són molt coincidents, i aquest fet 
representa una base sòlida sobre la qual bastir el 
futur de La Roca, La Torreta i Santa Agnès.

L’exercici d’un diàleg permanent, la confiança 
acumulada i l’experiència creixent ens ha 
solidificat com a govern i hem pogut fer la 
transició de dos grups polítics que comparteixen 
el govern a un equip de govern cohesionat. Això 
ens ha permès afrontar els reptes que provoca la 
crisi, que ha generat moltes necessitats socials i 
de serveis públics que l’Ajuntament, com a 
administració més propera i moltes vegades sense 
competències per fer-ho, ha d’afrontar perquè el 
més important és garantir la qualitat de vida de 
tots els roquerols.

El primer repte va ser l’aprovació del pressupost 
municipal de 2017 i aconseguir que el pressupost 
de 2018 quedés aprovat abans de començar l’any, 
perquè aquesta és l’eina essencial per aplicar les 
polítiques socials i de serveis en benefici de tots 
els ciutadans. En el pressupost es mostren les 
prioritats en l’atenció a les persones i el 
reforçament dels serveis públics, amb un augment 
de les partides destinades a les polítiques de 
joventut, que ha estat un àmbit poc cuidat en els 
darrers anys, i augmentar la dotació dels 
contractes de serveis com la jardineria, la neteja 
viària, les escombraries i els parcs infantils, que 
es licitaran en els propers mesos. Sense oblidar el 
reforçament del suport a les entitats culturals, 
esportives i socials que realitzen un tasca 
essencial en el municipi.

També hem augmentat l’esforç en els Serveis 
Socials, mantenint les partides econòmiques, 
millorant la tarificació social i incrementant el 
personal. També hem hagut d’afrontar problemes 
nous com la manca d’habitatge social 
d’emergència, que hem gestionat amb mesures a 
curt termini, però on també estem impulsant 
projectes per disposar d’alguns habitatges 
d’emergència pels desnonaments, que representen 
un drama humà especialmente colpidor.

Però per resoldre aquestes situacions cal anar a 
l’arrel del problema que és l’atur, de manera que 
hem seguit impulsant les línies de treball 
iniciades durante el govern anterior i hem reforçat 
els plans d’ocupació, a més de potenciar la 
col.laboració amb les empreses del municipi. Part 
d’aquesta estratègia és la redacció d’un Pla de 
Turisme que ha de servir per potenciar l’activitat 
econòmica i un aprofitament respectuós del nostre 
potencial històric, natural i comercial.

Aquest acompanyament en moments de dificultats 
es complementa amb la redacció d’un Pla Director 
de Policia i la contratació d’un inspector per 
completar la línia de comandament i reforçar els 
seus serveis als ciutadans.

També hem reforçat el manteniment dels 
equipaments municipals, però encara som lluny 
de la situació ideal. La substitució de la gespa del 
camp de futbol de La Torreta, la instal.lació d’una 
il.luminació nova al pavelló poliesportiu o la 
reorganització del servei de consergeria de les 
escoles són pasos per assolir aquesta fita, que 
portarà temps perquè requereix inversions 
importants.

La millora del manteniment també es reflecteix en 
les actuacions puntuals de reasfaltament d’alguns 
carrers del municipi i en què ens trobem en la 
fase final per tancar un acord amb els veïns per 
resoldre un problema històric com és la 
urbanització del Passatge Espanya de La Torreta.

L’administració local ha estat el sector que millor 
ha gestionat els diners públics. Això ens ha 
permès consolidar l’augment d’uns ingressos 
estables que no podem traduir en millors serveis 
als ciutadans, perquè se’ns limita augmentar les 
despeses i tenim bloquejada la despesa de 
personal. Aquest estalvi ens ha permès liquidar el 
deute del pavelló i alliberar poc menys de 
500.000 euros que hem incorporat al pressupost 
ordinari.

Com a alcalde, treballaré amb totes les meves 
forces i tots els meus coneixements per millorar 
els serveis, agilitzar les decisions i, sobretot, per 
fer que La Roca, La Torreta i Santa Agnès siguin 
llocs encara millors per viure amb més serveis i 
una qualitat de vida encara més alta. Aquesta és 
la fita que em proposo com Alcalde i que ens 
posem com a equip de govern.

Carles Fernández
ALCALDE

REDACCIÓ, MAQUETACIÓ I IMPRESSIÓ: ORS COMUNICACIÓ  • TIRATGE: 4.500 EXEMPLARS  • IMPRÈS EN PAPER RECICLAT 
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L’AJUNTAMENT 
PROMOCIONARÀ LA 
MOBILITAT SOSTENIBLE I 
SEGURA A TRAVÉS DELS 
CAMINS ESCOLARS
La iniciativa té com a objectiu facilitar que els 
nens i nenes puguin anar a l’escola de manera 
autònoma, sostenible i segura, ja sigui a peu o 
en bicicleta.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès –a través de 
les regidories d’Educació, Obres i Serveis, 
Seguretat Ciutadana i Mobilitat- treballa en 
col·laboració amb la Diputació de Barcelona 
per impulsar el disseny i posar en marxa al 
municipi uns camins escolars que millorin 
l’accessibilitat als centres educatius de la vila. 

El projecte, que implicarà l’Escola Mogent, 
l’Escola Pilar Mestres, l’INS La Roca, l’EBM 
Les Orenetes i l’EB La Rotllana, compta amb la 
participació directa de tots els centres impli-
cats i de les AMAPA i té com a objectiu facilitar 
que els nens i nenes puguin anar a l’escola de 
manera autònoma, sostenible i segura, ja sigui 
a peu o en bicicleta.

NOVA CONTRACTACIÓ 
DEL REFORÇ ESCOLAR 
A TOTES LES ESCOLES DE 
PRIMÀRIA I A L’INSTITUT

Aquest projecte va néixer amb la idea d’ajudar 
aquells alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge diverses, després de valorar-ne 
la necessitat amb les diferents directores dels 
centres escolars. Aquest reforç està orientat 
més a les dificultats de tipus emocional i 
d’acompanyament que sovint són les que 
provoquen dificultats d’aprenentatge.

Actualment s’està treballant per oferir 
novament el servei de reforç escolar a les 
escoles de primària de la Roca, de Santa 
Agnès i de la Torreta així com també als 
alumnes que ho necessitin de l’Institut. Es farà 

un o dos cops per setmana i es 
treballaran aspectes de contingut 
pedagògic i/o tècniques d’estudi i/o 
eines de gestió emocional. Es realitzarà 
fora de l’horari lectiu.

BIBLIO.LAROCA 
ORGANITZA TALLERS 
INFANTILS BIBLIOLABS

Aquest estiu i tardor biblio.laroca us oferirà 
tres tallers Bibliolab de ciències experimentals 
adreçats al públic infantil. BiblioLab és un 
programa de la Xarxa de Biblioteques 
Municipals (XBM) que desenvolupa i dóna 
suport a accions que tenen com a finalitat 
l’accés al coneixement a través de 
l’experimentació i metodologies innovadores i 
creatives en un entorn col·laboratiu obert a la 
ciutadania.

Els tallers que us proposarem són:
• El món de la química (3 de juliol a les 18 h)
• Com és el nostre cor? (octubre)
• 3, 2, 1... Propulsió! (novembre)

Ja us podeu inscriure al taller El món de la 
química, adreçat a nens i nenes d’entre 7 i 10 
anys, on aprendreu què és una reacció 
química, com reaccionen les substàncies... 
Atenció, no us ho perdeu, que les places són 
limitades!

ENHORABONA 
ALS ALUMNES DE 

L’INSTITUT PER LA 
RECOLLIDA SOLIDÀRIA 

DE JOGUINES

Alumnes de 1r i 3r d’ESO de l’Institut de la 
Roca van ser els protagonistes d’aquesta 
campanya que van organitzar diversos punts 
de recollida a la Roca perquè cap infant es 
quedés sense regals per al dia de Reis. Un 
dels requisits era que fossin joguines sense 
caràcter bèl·lic ni sexista.

Aquesta activitat es va fer dins el 
programa de Tutoria Entre Iguals (TEI) 
que fa anys que es duu a terme a 
l’Institut i que consisteix que els 
alumnes més grans, els de 3r, fan un 
acompanyament als nous alumnes, 
els de 1r. 



/persones
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EN MARXA EL PROGRAMA 
“A CENT CAP ALS CENT”

Per fomentar una vellesa activa i millorar la 
salut de la gent gran s’organitzen excursions i 
passejades per rutes culturals i naturals de 
diversos municipis de la comarca. 
Aquesta activitat, dirigida a la franja d’edat a 
partir dels 60 anys, ha tingut molt bona 
acollida. La primera excursió va ser al Parc 
Natural de Sant Llorenç de Munt, la segona a 
Montserrat i la tercera a la Vall d’Olzinelles 
(Parc Natural del Montnegre).

L’Ajuntament de la Roca hi aporta 2 monitors i 
amb l’ajut dels guies de cada zona es coneixen 
les característiques i peculiaritats de cada 
entorn visitat. Es tracta d’una iniciativa 
organitzada entre l’Ajuntament de la Roca i la 
Diputació de Barcelona.

NOU PLA LOCAL 
DE JOVENTUT 

Durant el 2017 es va fer una diagnosi a fi de 
valorar la necessitat de la creació d’un Pla 
Local de Joventut. Durant el 2018-2020 està 
previst fer-ne el desplegament. 
Com a resultat d’aquesta diagnosi, durant el 
2018 tenim prevista la contractació d’un/a 
Tècnic/a de Joventut, com també d’un/a 
integrador/a social. 

En el pressupost 2018 fem una clara aposta 
per als joves amb un increment dels 22.500 € 
de l’any 2017 als 61.000 € d’enguany. 
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22.500 €

61.000 €

9 PERSONES SERAN 
CONTRACTADES EN ELS 
PLANS D’OCUPACIÓ DEL 
2018
Durant el 2018 s’han convocat 9 places amb 
jornades de 37,5h o 35 hores setmanals i que 
tindran una durada de 6 mesos per als perfils 
professionals següents:

· 1 jardiner/a
· 1 peó de brigada
· 1 peó de neteja viària
· 1 mantenidor/a
· 1 auxiliar de neteja
· 4 auxiliars d’administració

L’any 2018 s’han destinat 100.000€ del 
pressupost als plans locals d’ocupació.

Tota la informació dels plans locals es publica a 
la pàgina web municipal (apartat Ocupació), al 
taulell d’anuncis de l’Ajuntament i al BOP.

ES REFORÇA EL VINCLE 
AMB LES EMPRESES DEL 
MUNICIPI EN EL 
PROGRAMA D’OCUPACIÓ
Des de setembre de 2017 s’estan detectant les 
necessitats de contractació de les empreses 
locals així com de formació per a les persones 
que contractin. Des de l’Ajuntament se seguirà 
fomentant la relació amb les empreses del 
municipi per tal de potenciar la contractació de 
persones del municipi a la indústria local. 

Felicitem la 
Fundació Vallès Oriental 

pels seus 25 anys 
celebrats 

de dedicació 
a les persones amb 

discapacitats intel·lectuals

SERVEI LOCAL D'OCUPACIÓ
La Roca del Vallès

Horari
Dilluns, dimarts, dijous i divendres de 

8,30h a 14,00h
Dimecres de 14.45h a 17.45h

Club de feina
Dijous de 9.30h a 11.30 h 

(sala ordinadors)
Centre Cultural de la Roca del Vallès

c/ Lope de Vega, 10
Tècnica: Gemma Gallardo

slo@laroca.cat
   Tel. 938 424 461 (ext.3)



L’ANY 2017 ES VA 
RECUPERAR LA FIRA 
D’ENTITATS I ENGUANY HI 
HEM TORNAT

La Fira d’Entitats feia més d’una dècada que 
no es celebrava. Amb aquesta recuperació 
oferim un espai útil per al teixit associatiu del 
municipi per tal que puguin donar-se a 
conèixer i que els veïns i veïnes gaudeixin de 
les seves activitats i puguin involucrar-s’hi. És 
un espai de convivència, de descobriments, 
d’oci... per fomentar la cohesió social, la 
cultura, l’esport, la solidaritat.

Us animem a participar de les activitats que 
organitza el ric teixit associatiu del municipi, 
com també a fer el pas de formar-ne part! 

/participació ciutadana

/igualtat
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SUPORT AL TEIXIT 
ASSOCIATIU AMB MÉS 
SUBVENCIONS I FORMACIÓ

Des de l’Ajuntament s’han endegat diverses 
accions per donar més suport al teixit 
associatiu, entre les quals destaquem 
l’atorgament de subvencions, signatures de 
convenis i les jornades de formació.

Hem incrementat el pressupost per a 
subvencions d’activitats culturals amb 12.000€ 
i s’han signat convenis específics per a les 
entitats i associacions que treballen i potencien 
la cultura popular.

El suport a les entitats no tant sols és 
econòmic, i des d’aquesta realitat també hem 
treballat per oferir un altre tipus de suport: 
tècnic, logístic, de cessió d’espais i formatiu. 
En aquest darrer punt és on s’hi ha posat 
especial èmfasi. Des del 2016 s’han realitzat 
per primera vegada tallers de formació per a 
donar suport a les entitats en diversos temes 
que les afecten en el seu funcionament del dia 
a dia: fiscalitat, marc legal, transparència, 
noves formes de finançament o el darrer, sobre 
el certificat idCAT. La voluntat és seguir oferint 
totes les eines disponibles per tal de facilitar la 
gran tasca que fa el teixit associatiu.

PROTOCOL LOCAL 
PER A L’ABORDATGE DE LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Un dels objectius principals és actuar sobre la 
prevenció de desigualtats de gènere en la 
població, especialment els joves, mitjançant el 
treball conjunt entre serveis socials, els centres 
d’atenció primària, policia local i mossos 
d’esquadra. El protocol expressa la metodologia 
per tal de coordinar tots aquests agents. Aquest 
estudi ha rebut la col·laboració de la Diputació 
de Barcelona.

L’ANY 2017 ES VA CREAR 
EL CONSELL DE LA 
PAGESIA

El Consell de la Pagesia és un òrgan de 
participació ciutadana en la vida municipal, 
que tindrà per finalitat informar totes aquelles 
qüestions que afectin a l'activitat agrícola, 
ramadera i forestal de la Roca del Vallès a més 
de totes aquelles funcions que li encomani el 
Ple de l'Ajuntament.

La protecció del medi natural, amb polítiques 
tendents a la seva preservació i per evitar 
situacions que poguessin posar en perill una 
de les riqueses més importants del nostre 
territori, sobre la qual tenim l'obligació de 
preservar per tal que en puguin gaudir les 
generacions futures en les millors condicions, 
constitueix un deure i una responsabilitat, no 
només dels poders públics, sinó de tots els 
ciutadans, entitats i associacions implicades 
en aquest àmbit d'actuació.

Al febrer del 2017 es va fer una reunió 
informativa en la qual es va començar a 
treballar en el reglament intern de 
funcionament del Consell i es va celebrar la 
primera sessió plenària el 30 d’octubre. 

PROP DE 800 DONES 
VAN PARTICIPAR A LA 7a 
EDICIÓ DE LA MARXA 
DE LA DONA

Aquesta marxa, organitzada per la Torreta Bike, 
amb uns 140 voluntaris, va superar 
àmpliament la participació de l’any anterior. 
L’activitat recollia tres proves diferents: una en 
bicicleta (amb circuits de 9,15 i 21 km), 
running i una caminada.  



/20 anys de l’arxiu 
de la Memòria Popular
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L'any 1998, l’Ajuntament de la Roca del 
Vallès creà l'Arxiu de la Memòria Popular per a 
introduir la conservació i l'estudi del 
memorialisme popular a Catalunya i a l'Estat 
espanyol. Per fer això prengué com a model el 
primer centre de documentació creat al 1984 
a Pieve Santo Stefano, poble italià agermanat 
amb la Roca del Vallès des del 2006.

L'Arxiu roman obert al públic tot l'any i és un 
fons documental per a totes les persones que 
vulguin consultar-lo (historiadors, estudiosos 
de la literatura, la lingüística, la filosofia o, 
simplement, curiosos).

L'Arxiu de la Memòria Popular es dedica a la 
recuperació de la Memòria Popular i a la 
recopilació, entre d'altres, dels testimonis de la 

lluita per les llibertats democràtiques. Durant 
aquests darrers anys han anat acumulant un 
material testimonial de primer ordre. 
Aquesta documentació formada per testimonis 
autobiogràfics i documentació oficial produïda 
durant els anys de la recuperació de la 
memòria democràtica, necessitava trobar una 
col·locació definitiva i aquest espai l’ha trobat 
amb l’Arxiu de la Memòria Popular, que 
permet la difusió i la possibilitat de consulta i 
estudi per part dels professionals dels diversos 
àmbits de la Cultura.

Cada any l'Arxiu organitza el Premi “Romà 
Planas i Miró” de memorials populars, amb 
una dotació de 1.200 € i la publicació de 
l'obra guanyadora, amb l'objectiu de potenciar 
el seu fons documental. 

S’ha reforçat l’Àrea 
de Territori 
amb una arquitecta

Mitjançant un conveni amb el Consell 
Comarcal del Vallès Oriental, l’Àrea de Territori 
ha reforçat el seu equip humà amb la 
incorporació d’una arquitecta amb la finalitat 
d’agilitzar la concessió de llicències i les 
tramitacions urbanístiques.

Nova ordenança 
de llicències 
urbanístiques

L’equip tècnic i jurídic de l’Àrea de Territori 
està redactant l’avantprojecte d’ordenança de 
llicències urbanístiques que té per finalitat 
simplificar els models actuals, agilitzar la 
tramitació i facilitar l’accés dels ciutadans 
mitjançant una informació més clara i precisa.

Nova tirolina 
al parc de Valldoriolf

Aquest parc, conegut com de la tirolina, feia 
temps que no disposava d’aquest element, de 
manera que una de les primeres actuacions del 
nou govern ha estat la reposició de la tirolina 
per tal que la puguin disfrutar tots els joves del 
municipi.

S’aprova el 
nomenclàtor municipal

Al Ple Municipal del mes de març de 2017 es 
va aprovar la relació oficial dels noms dels 
carrers del municipi, completant els que 
faltaven i eliminant algunes duplicitats. A més, 
es van ajustar els noms a la normativa superior. 
A partir d’aquí s’elaborarà el Carrerer, 
consistent en la delimitació de cadascun dels 
carrers i la fixació dels números de policia.

Pla de millores 
dels carrers

Dins de les actuacions de manteniment de la via 
pública s’ha millorat l’asfaltat dels carrers Costa 
Brava i Veneçuela a La Torreta; dels carrers 
Indústria, Hermenegild Carrera, dos trams de la 
Rambla Mestre Torrents i el vial de la plaça Sant 
Jordi davant de l’IES de La Roca. Properament 
es faran diverses actuacions a la zona de 
Rocatomba i carrers del Bosc i Espronceda.

/urbanisme

LA ROCA ACOLLIRÀ
A LA TARDOR LES 
IV JORNADES NACIONALS 
DE PATRIMONI ETNOLÒGIC

La Direcció General de Cultura Popular i 
Associacionisme Cultural i l’Ajuntament de la 
Roca del Vallès organitzaran el 9 i 10 de 
novembre les 4es Jornades Nacionals de 
Patrimoni Etnològic i que enguany giraran a 
l’entorn del memorialisme popular. La Roca del 
Vallès acollirà aquestes Jornades Nacionals de 
Patrimoni Etnològic en el marc de la celebració 
del 20è aniversari de l’Arxiu de la Memòria 
Popular i la celebració de la 20a edició del 
Premi Romà Planas i Miró.

Serà una oportunitat única per mostrar i posar 
en valor la riquesa i diversitat del patrimoni 
cultural local amb la mirada posada a Europa. 
Aquesta celebració vol sensibilitzar la societat 
sobre la història i els valors europeus, reforçar 
un sentiment d’identitat comú i posar en valor 
les possibilitats que ofereix el nostre patrimoni 
cultural per al desenvolupament de la societat.
En el cas de la Roca del Vallès, la mirada se 
centrarà en la memòria popular.

Més informació a
www.memoriapopular.org

L’ajuntament es va adherir 
a l'Any Europeu del Patrimoni 

Cultural 2018



mitjans de novembre, i per tant, 

abans d’acabar l’any es va aprovar 

el pressupost 2018 per un import 

total de 13,6 milions d’euros. Cal 

destacar-ne l’augment de les 

inversions en l’àmbit social (gent 

gran, educació, joventut). El total d’inversions és 

de 1.605.000 d’euros. 

PRINCIPALS INVERSIONS

El 2018 es preveu iniciar el Projecte 

d’urbanització del Passatge Espanya 

a La Torreta: Es tracta d’una reivindicació 

històrica de La Torreta. 

El pressupost per al 2018 és de 100.000€.

Rehabilitació edifici Rectoria i Horta Rectoria 

com hotel d'entitats a Santa Agnès de 

Malanyanes (pressupost 2018: 150.000€)

Es rehabilitarà l’antiga casa dels 

mestres de La Torreta i l’antiga 

escola bressol Sol Solet per a 

emergències socials: Es tractarà 

d’habitatges d’ocupació temporal i 

limitada fins trobar solucions 

definitives per les famílies 

afectades. Implica disposar de 

3-4 habitatges socials. 

A
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Passeig fluvial 

(75.000€)

Vestidors del camp de futbol (50.000€)

Compra i col·locació de Jocs Esportius (80.000€)
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EL PRESSUPOST 
D’ENGUANY 
INCREMENTA UN

RESPECTE L’ANY 
ANTERIOR

TOTAL INVERSIONS: 
1.605.000,00 €

TOTAL 
PRESSUPOST 
13.605.744 €

Per tant, si  té la Roca té 10.536 
habitants, el pressupost 

per càpita seria: 

 1.291 €            Roquerola/ol
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QUINS SÓN ELS PRINCIPALS CANVIS?

La despesa en JOVENTUT augmenta un 
144% i implica la contractació d’un 
dinamitzador juvenil.

Com es liquida el deute del pavelló la despesa d’ESPORTS 
passa de 622.987,02 € de l’any anterior a un 57% menys 
amb 268.542,69 €. 

URBANISME creix un 163% a causa dels 720.000€ que 
es preveuen en noves inversions com: el passatge Espanya 
de la Torreta; actuacions a l’espai urbà per valor de 
140.000€; la rehabilitació de la Rectoria (150.000 €) i la 
rehabilitació de l’antiga escola bressol (100.000 €). 

S’incrementa la despesa en SOLIDARITAT I COOPERACIÓ 
fins quasi arribar al 0,7% del total del pressupost. 

S’EIXUGUEN DEUTES: el 2017 es va eixugar el deute del 
pavelló i durant el 2018 es preveu fer net amb el deute que 
l’Ajuntament tenia amb SOREA des del 2008.

HISENDA 15%

CULTURA 
5%

SANITAT I BENESTAR 8% SEGURETAT CIUTADANA
I VIA PÚBLICA 8%

SERVEIS URBANS
I MOBILITAT 18%

URBANISME 9%

SERVEIS 
GENERALS 12%

PER GRANS ÀMBITS
SOLIDARITAT, COOPERACIÓ I IGUALTAT 1%

ESPORTS 2%

ENSENYAMENT 4%

PROMOCIÓ ECONÒMICA, 
COMERÇ I OCUPACIÓ 2%

MEDI AMBIENT 7%

CENTRE ESPORTIU MUNICIPAL 5%

ÒRGANS DE GOVERN 3%

SI VOLS VEURE TOTA 
LA INFORMACIÓ 
RELACIONADA 

AMB EL PRESSUPOST

ESCANE
JA’M!



FES

2018

TES

La Torreta
Del 12 al 15 de juliol

Santa Agnès de Malanyanes
Del 23 al 26 d’agost

La Roca del Vallès
Del 7 a l’11 de setembre

HEM FET DIVERSES 
ACTUACIONS PER 
PREVENIR ELS INCENDIS 
FORESTALS

La gran extensió de bosc que té el nostre terme 
municipal, juntament al clima càlid i sec fa que 
s’hagi allargat el període d’alerta per incendis 
forestals, de manera que per l’Ajuntament és 
una prioritat absoluta la implantació de 
mesures de prevenció, consistents bàsicament 
en: 

1. La renovació del conveni amb la Diputació 
de Barcelona i l’ADF per recolzar la seva tasca 
de manteniment de camins prioritaris i la seva 
actuació immediata en cas d’incendi; 

2. Completar i mantenir les franges de protec-
ció forestal de Sant Carles, la Pineda i Can 
Gurri, totes elles subvencionades per la 
Generalitat. 

3. El 2017 es va aprovar el Plànol de delimita-
ció de les urbanitzacions, els nuclis de pobla-
ció, les edificacions i les instal·lacions del 
terme municipal, que és el document de gestió 
per continuar amb l’obertura de franges 
forestals. 

4. També hem redactat el projecte de franges 
de Can Colet-Can Borrell, que es començaran a 
obrir durant l’any 2018.

PLA PILOT DE NETEJA 
DE PARCEL·LES 
INTERIORS

Dins del marc de protecció contra incendis i 
d’adequació de parcel·les no construïdes 
posarem en marxa un pla pilot de neteja de 
parcel·les interiors al barri de Can Colet, que 
ens ha de servir d’experiència per estendre el 
procediment a la resta del municipi, començant 
per les urbanitzacions.

/medi ambient
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UN NOU PLA DIRECTOR 
DEL CLAVEGUERAM

La situació del clavegueram és una 
preocupació en tots els nuclis del municipi, de 
manera que per encarar aquest problema es 
planteja la redacció d’un pla director, en 
col.laboració amb el Consorci Besòs-Tordera, 
per establir la renovació completa d’aquest 
infraestructura essencial per la qualitat de vida 
dels ciutadans.

NETEJA A LA LLERA DEL 
RIU MOGENT I AL TORRENT 
DEL RAMASSAR
Dins de la política de protecció i adequació 
dels cursos fluvials, el 2017 es van fer dues 
actuacions de neteja a la llera del riu Mogent 
al seu pas per La Roca-Centre i s’ha fet una 
neteja del tram urbà del Torrent del Ramassar. 

Totes tres actuacions acordades amb l’ACA i 
amb ajuts del Consorci Besòs-Tordera.

PROJECTE I EXECUCIÓ 
PRIMER TRAM CAMÍ 
FLUVIAL

Han començat els treballs tècnics per la 
redacció del projecte de camí fluvial que ha de 
connectar en un primer tram el terme 
municipal de Vilanova del Vallès amb el carrer 
Indústria, per arribar en fases successives fins 
Santa Agnès i Cardedeu. Es tracta d’una 
actuació tova que permeti el pas de vehicles 
agrícoles, per accedir als camps de cultiu, 
bicicletes i passejants. Així facilitem el gaudi 
responsable del medi natural i donem resposta 
als problemes de mobilitat dels pagesos del 
municipi.

MAJORS 

Pren nota
!!



/mobilitat

/turisme i promoció del municipi
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S’HA ENLLESTIT L’ESTUDI 
DE MOBILITAT DE LA ROCA

L’empresa DOYMO ha estat l’encarregada 
d’aquest estudi que valora quines són les 
necessitats actuals de mobilitat a nivell del 
casc antic de La Roca i carrers adjacents. 
Aquest estudi és básic per aplicar les mesures 
necessàries per donar major protagonisme a les 
xarxes de vianants, a les de bicicletes i al 
transport públic.

MILLORES EN EL 
TRANSPORT PÚBLIC I 
ARRIBADA A L’HOSPITAL 
DE GRANOLLERS
Darrerament s’han fet canvis en les línies de 
Sagalés que passen pel terme de La Roca. 
Concretament es millora la frequència de pas a 
la Línia 1, que passa de 30 a 20 minuts. Pel 
que fa a la Línia 3, hi haurà arribada en 
algunes expedicions a la Fundació El Xiprer 
així com arribades fins a l’Hospital de 
Granollers. També es disposarà d'un recorregut 
directe La Torreta - La Font verda Alta - 
Hospital.

Elaboració del Pla 
Estratègic de Turisme

Per donar un impuls a la difusió turística del 
municipi mostrant totes les singularitats que té, 
ja sigui patrimonials, com culturals, esportives 
o naturals s’ha redactat el Pla Estratègic de 
Turisme que es desenvoluparà durant el 2018. 
L’objectiu principal és que el sector del comerç 
de la Roca es beneficiï del turisme que rep el 
municipi. 

Èxit de parades 
a la 3a. Fira 
de la Col

El 26 de novembre vam celebrar la 
tercera edició de la fira amb un èxit de 
participants, que van poder gaudir de 
l’oferta de les 50 parades de productes 
artesans. Aquesta activitat vol recuperar 
la tradició nostrada de les cols: un 
producte típic de la zona amb el qual 
s’elabora el tradicional trinxat. 

La Fira, que va ampliar l’horari de deu 
del matí fins les vuit del vespre, va 
coincidir amb la festa major d’hivern de 
Sant Sadurní. L’activitat de les parades 
es va combinar amb l’aportació d’actua-
cions i tallers de les entitats així com 
l’animació de carrer de la compa-
nyia Xarop de Canya. 

MILLORA 
DELS CAMINS RURALS

Dins del pla de millora i manteniment dels 
camins rurals essencials, en col.laboració amb 
la Diputació de Barcelona, aquest any es farà 
l’actuació de manteniment i condicionament 
del camí de Cal Cucut, per facilitar la mobilitat 
per les activitats agrícoles i d’oci.



/seguretat i civisme
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MILLOREM LA SEGURETAT 
AMB UN SISTEMA 
DE VIDEOVIGILÀNCIA

S’habilitarà un sistema de càmeres per a la 
mobilitat i el control del trànsit i unitats de 
lectura de matrícules dels vehicles que 
accedeixen al municipi de La Roca del Vallès

PLA DIRECTOR 
DE LA POLICIA LOCAL

L’empresa CIVIS està elaborant un Pla Director 
de la Policia local a través de la recollida de 
les inquietuds dels veïns i entitats del municipi 
i representants dels agents. L’objectiu és fer un 
estudi i una diagnosi per transformar el cos en 
un servei més eficient i que respongui a un 
model de seguretat local compromès amb la 
Roca i més propera al ciutadà.

/esports

Instal·lació d’un nou reg al 
camp de futbol de La Torreta 
canviant l’actual sistema soterrat pel 
sistema de reg elevat que és més adequat 
per a les necessitats d’aquest equipament 

esportiu.

Renovació de la gespa del 
camp de futbol amb la instal·lació 
amb fibra de coco en substitució 
de la fibra de cautxú

Noves cistelles de bàsquet 
a la pista transversal del mig

Nous vestuaris i coberta 
de la graderia al camp de futbol 
de la Roca centre

Impermeabilització de la 
coberta del Pavelló i millora al 
sistema elèctric. Després de signar el 
nou conveni amb la parròquia per a la 
gestió del pavelló del carrer Església

CAMPANYES D’INFORMACIÓ 
I SENSIBILITZACIÓ

L’Ajuntament preveu engegar campanyes de 
civisme per als/les roquerols/es. 
Aquestes seran sobre:

• L'obligatorietat de respectar les zones 
destinades a persones amb discapacitat.
• La necessitat de censar, vacunar i posar el 
xip a tots els gossos que resideixen al 
municipi. Es posarà especial èmfasi a les races 
considerades perilloses i a l’obligatorietat 
d’estar donat d’alta al registre específic per a 
races perilloses. També es demanarà la 
llicència, obligatòria, de conducció de races 
perilloses. 
• Finalment incidir en la normativa que obliga 
a propietaris/es de gossos a recollir les 
defecacions a l’espai públic.

COMPRA DE MATERIAL PER 
A MILLORAR LA SEGURETAT

L’Ajuntament ha adquirit material per a millorar 
la seguretat de la policia local així com del 
servei que ofereixen. Destaquem principalment: 
les armilles antibales; dotacions de 
desfibril·ladors automàtics (DEA) per a dos 
vehicles així com un armer nou. L’armer és el 
lloc on es dipositen les armes de foc i la 
munició i dins del qual hi trobem l’anomenada 
zona freda, un espai de seguretat on els agents 
poden manipular les armes sense risc. També 
cal destacar l’adquisició d’un etilòmetre i un 
drogotest, que són mesuradors d’alcohol i 
consum de drogues, respectivament.

Per últim l’Ajuntament té previst adquirir a 
través de l’ACM (Associació Catalana de 
Municipis) un cotxe tot terreny de la marca 
Nissan que permetrà a la Policia arribar a 
qualsevol punt del municipi.



Èxit de parades 
a la 3a. Fira 
de la Col

El 26 de novembre vam celebrar la 
tercera edició de la fira amb un èxit de 
participants, que van poder gaudir de 
l’oferta de les 50 parades de productes 
artesans. Aquesta activitat vol recuperar 
la tradició nostrada de les cols: un 
producte típic de la zona amb el qual 
s’elabora el tradicional trinxat. 

La Fira, que va ampliar l’horari de deu 
del matí fins les vuit del vespre, va 
coincidir amb la festa major d’hivern de 
Sant Sadurní. L’activitat de les parades 
es va combinar amb l’aportació d’actua-
cions i tallers de les entitats així com 
l’animació de carrer de la compa-
nyia Xarop de Canya. 

/a més a més
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Biblio.laroca va celebrar durant el mes 
d’abril els 15 anys de servei 

al municipi de la Roca. Al llarg d’aquest 
temps la biblioteca ha esdevingut un 

servei de proximitat amb una mitjana de 
50.000 visites anuals, 30.000 

préstecs, i 5.000 sessions d’internet. 
Destaquem també una mitjana de 90 
activitats culturals amb una assitència 

d’uns 4.000 participants. 
Moltes gràcies a totes i a tots 

per fer-ho possible!!

Aquesta ampliació, que s’implantarà 
progressivament durant el 2018, 
permet accedir a nous serveis 
d’assessorament i orientació pels 
ciutadans i també per als serveis 
municipals. 

HABITATGE

MILLORA DEL CONVENI 
AMB L’OFICINA COMARCAL 

D’HABITATGE

Al setembre es va millorar 
la connexió entre el Pla 
de les Hortes i el nucli 
antic. La inversió ha estat 
de 75.000€. 

OBRES I SERVEIS

obertura en doble 
sentit al nucli antic 

S’inverteixen 
47.97,45 € per passar 
d’il·luminació 
al·lògena a led.

EFICIÈNCIA
ENERGÈTICA

IL·LUMINACIÓ LED
AL CENTRE ESPORTIU 

MUNICIPAL

OBRES I SERVEIS

NOU CENS D’ACTIVITATS
En col·laboració amb la Diputació 
de Barcelona, hem elaborat el nou cens 
d’activitats, que ha de servir com a eina 
de gestió i supervisió de les activitats 
econòmiques, industrials, comercials i 
de serveis, de tot el municipi.

15è aniversari de Biblio.laroca

15è concurs 
de punts de llibre
Enguany s’han presentat 1.200 punts de 
llibre i es van entregar un total de 15 
premis. Els guanyadors van ser: categoria 
de 0 a 8 anys: Bawa Angarita (Fig. A); de 9 
a 16: Nerea Duran (Fig. B) i a partir de 17 
anys: Joel Font (Fig. C). Fins l’any que ve!!

Xerrada amb l’autora de Les Franqueses 
del Vallès, Núria Valentí.

Lliurament de premis del concurs 
de punts de llibre 

Fig. A      Fig. B     Fig. C

“El 50% de les 
roqueroles 
i els roquerols 
tenen el carnet 
de Biblio.laroca



Millorar el Municipi, 
construir una República 
social 

En primer lloc volem fer una abraçada fraternal a 
l’Oriol Junqueras, president d’ERC, empresonat, i a 
la Marta Rovira, secretària general d’ERC, a l’exili: 
dues persones de pau, que han lluitat sempre per un 
ideal legítim: la República Catalana com a eina de 
justícia social, sobirania, i cooperació entre iguals 
amb els pobles d’Espanya. Aquest gest solidari el 

fem extensiu a la resta de consellers, exiliats i 
dirigents socials empresonats. Nosaltres seguirem 
lluitant per la seva llibertat, el retorn dels exiliats, i 
la restitució de les institucions. I estem segurs que, 
del resultat de les eleccions del 21 de Desembre, 
farem un govern plural, de progrés, que implementi 
gradualment la República Catalana des del diàleg i 
el consens social. 
El segon gest és de reconeixement per la tasca del 
company d’ERC Albert Gil a l’alcaldia, així com per 
tot el nostre Grup Municipal per la feina feta aquests 
anys al front de l’ajuntament. El març del 2018, en 
compliment de l’acord de Govern entre ERC i PSC de 
La Roca, l’Albert Gil, va cedir l’alcaldia a Carles 
Fernández, del PSC. Seguirem treballant dins el 
govern municipal de coalició, que està aportant a La 
Roca consens, estabilitat i un equip de treball 
cohesionat. 
Fruit d’aquesta feina compartida, el pressupost 
2018 incorpora increments per la millora de dos 

serveis fonamentals: neteja viària i jardineria. Es 
reforcen manteniments d’escoles, centres culturals i 
instal·lacions esportives; s’ha liquidat el deute 
pendent del pavelló esportiu, de manera que es 
podran destinar cada any més recursos a serveis, 
com per exemple, el desplegament del Pla Local de 
Joventut. S’ha assegurat total o parcialment el 
finançament de projectes, entre d’altres: 
rehabilitació Horta Rectoria, unificació Placeta i 
Plaça Era, 2a i 3a fase Eix Cívic de La Torreta, 
urbanització Passatge Espanya, Rambla Santa 
Agnès, inversió Casal d’avis La Roca, rehabilitació 
gradual pisos dels mestres a La Torreta, etc. 
Aquestes inversions s’aniran implementant 
gradualment, amb un impacte positiu pels diferents 
nuclis urbans. 
Per últim, volem agrair a la ciutadania de La Roca el 
seu suport a les eleccions del passat 21 de 
Desembre, on ERC va tornar a ser la força més 
votada, amb 1683 vots al conjunt del municipi.  

Balanç d’un any 
de canvis

La signatura del pacte de govern entre el PSC i 
ERC al desembre de 2016 va marcar l’inici d’un 
nou període d’estabilitat política al municipi. La 
capacitat de diàleg, negociació i pacte del nostre 
Grup Municipal, encapçalat per Carles Fernàndez, 
va permetre la formació d’un govern fort (10 
regidors de 17) amb un programa clar per tal 
d’impulsar les polítiques necessàries per millorar la 

qualitat de vida, impulsar el creixement econòmic i 
la creació d’ocupació i protegir el medi ambient. La 
nostra tornada al govern no ha estat fàcil després 
de vuit anys d’un govern de CiU, que ha deixat com 
a herència l’acumulació de temes enquistats i 
sense resoldre, la desorganització de 
l’administració municipal i la desmotivació del 
personal. Des del govern vàrem redactar i aprovar 
en un temps rècord el pressupost de 2017 i, per 
primera vegada en els darrers 10 anys, hem aprovat 
el pressupost de 2018 abans de finalitzar l’any 
anterior. El pressupost és l’eina principal de la 
gestió municipal, que ha alliberat més de 400.000 
€ per la liquidació del deute pendent del pavelló, 
que aniran destinats a millorar la qualitat de vida 
dels ciutadans, mitjançant, per exemple, l’augment 
dels diners destinats al nous contractes de neteja 
viària i jardineria, que s’adjudicaran al llarg 
d’aquest any. També estem impulsant projectes per 
satisfer reivindicacions històriques com un nou 

casal d’avis a La Roca-Centre o la urbanització del 
Passatge Espanya de La Torreta, i altres actuacions 
que es veuran durant aquest any, impulsades pels 
nostres regidors de Gent Gran, Promoció 
Econòmica, Salut Pública o Habitatge. També hem 
viscut moments difícil per les tensions provocades 
per la situació política a Catalunya, que hem pogut 
superar amb molt diàleg, capacitat de negociació i 
acords, que no recullen totalment els nostres 
posicionaments polítics, però amb els quals ens 
podem sentir còmodes. 
Encarem aquest any amb l’optimisme que ens dona 
la continuació d’una feina ben feta per millorar la 
qualitat de vida de tots els ciutadans de La Roca, 
La Torreta i Santa Agnès, i amb l’esperança que la 
situació política general faci possible redreçar el 
camí, recuperar l’harmonia social, sense que ningú 
hagi de renunciar a les seves idees, i ens permeti 
seguir caminant junts per millorar el nostre 
municipi.

Un any per a la reflexió

El poble és dels ciutadans, dels Roquerols, i nosaltres 
com a polítics tenim l’obligació de seguir el mandat 
democràtic de la nostra gent. La política, als seus 
inicis, va néixer com una eina per resoldre conflictes, 
però mentre que la societat ha anat evolucionant, la 
política també ho ha fet. Cada vegada més complexa la 
tasca política s’ha ampliat, ja no només és 
l’encarregada de resoldre conflictes, sinó que també ha 
de ser capaç d’administrar, gestionar i innovar amb els 
recursos disponibles, establir prioritats segons les 

necessitats i donar resposta a les demandes 
ciutadanes. Fent una anàlisi de l’ obra de l’actual 
govern (ERC-PSC),  podem constatar que les coses no 
s’ han fet de la millor manera possible. És per això que 
el nostre grup municipal, se sent amb  la 
responsabilitat política de posar de manifest, la mala 
gestió procurada per l’actual equip de govern. Iniciant 
el mandat amb l’economia municipal perfectament 
sanejada, 3 anys després tornem a trobar-nos en una 
situació d’endeutament. La manca de rigor en la gestió 
i planificació, ha obligat a l’ajuntament a executar un 
Pla Econòmic Financer. En qüestions de Seguretat 
Ciutadana, tampoc s’han assolit els reptes proposats. 
Actualment la Policia Local no disposa de directrius 
clares, que han portat a una situació de desgavell que 
ha tingut conseqüències polítiques greus, com és el 
cessament del Regidor. El mateix succeeix en l’àmbit 
de Servei i Atenció a les Persones ja que les propostes 
adreçades als grups més fràgils no s’han vist 
materialitzades amb programes efectius que resolguin 

els problemes que plantegen. En matèria d’educació, 
s’ha aturat l’ampliació d’oferta educativa en Cicles 
Formatius a l’Institut, iniciada per l’anterior govern 
(CiU). Tampoc s’ha millorat en infraestructures, ni en 
termes de millora o creació de nous centres educatius 
(Escola definitiva de Santa Agnès, Institut de la Roca). 
A nivell cultural també s’ha perdut riquesa, amb la 
desaparició de la Festa de la   Prehistòria, les Nits en 
Viu i els Pessebres Vivents de la Roca i Santa Agnès. 
Volem fer una última reflexió a nivell de coherència 
política. Les properes eleccions municipals seran la 
posada en escena de noves aliances venudes com una 
ampliació de les bases sobiranistes. Hi haurà una 
reedició dels pactes d’esquerres (ERC-PSC-EnComú 
Podem) que al nostre municipi ja s’ha iniciat, amb el 
format ERC-PSC i dos actors  convidats, el PP i 
Iniciativa- ElsVerds. 
Sota aquestes condicions, i si es vol una democràcia 
justa, clara i amb coherència, només hi haurà una 
opció política viable, la nostra.

Los años perdidos 

Nuestro municipio ha sido gobernado, nunca como 
ganadores de las elecciones municipales, por CiU 
desde junio de 2007 con pactos diferentes: ERC y 
PP. En las elecciones municipales del 24 de mayo 
de 2015 la ciudadanía con su voto castigó la 
gestión de CiU haciéndoles perder 3 concejales y a 
pesar de ello gobernaron de nuevo en un pacto con 
ERC, ganador de las elecciones en votos.

El resultado ha sido un gobierno municipal 
inoperante, inactivo y que no ha sido capaz de 

aprobar nada importante desde junio de 2015 
hasta el 15 de septiembre 2016: NO FUERON 
CAPACES DE APROBAR PRESUPUESTOS 
MUNICIPALES NI EN 2015, NI EN 2016, 
es decir no se disponía de la herramienta más 
importante e indispensable desde el punto de 
vista de gestión del día a día y de la política.
Hasta el nuevo pacto de gobierno, PSC y ERC cada 
uno con cinco concejales, se vivieron momentos 
duros pero se empezó a manifestar un cambio de 
talante en la gestión municipal: se cuenta con la 
opinión de la oposición, al menos en el caso de ICV.

El 14 de diciembre de 2016 se firma el pacto 
PSC+ERC y se inicia una nueva etapa. En esta 
nueva etapa se ha sido capaz de aprobar el 
presupuesto de 2017 y el de 2018 en ambos casos 
con un presupuesto de inversiones necesarias para 
nuestro municipio.Desde septiembre de 2016, 
inicio del nuevo periodo, ICV ha manifestado 

nuestra disposición a participar y apoyar al nuevo 
equipo de gobierno en todos aquellos proyectos en 
los que seamos capaces de llegar a acuerdos en 
beneficio del municipio y sus ciudadanos. Como 
ejemplo hemos sido capaces de pactar y por lo 
tanto apoyar con nuestro voto el presupuesto de 
inversiones de 2018. Por cierto en las inversiones 
previstas algunas nos producen una gran ilusión y 
alegría pues se recuperan proyectos paralizados 
durante casi 10 años: Casals d'avis, viviendas de 
acogida, etc. Nuestro compromiso es firme en todo 
lo que consideremos bueno para el municipio el 
nuevo equipo de gobierno nos tendrá a su lado. 
Nuestro compromiso es una oposición constructiva 
y leal. 

Por cierto en el boletin municipal de marzo de 
2007 CiU escribía: La Roca necessita un canvi!!!. 
No un recanvi. Por suerte para el municipio el 
cambio ha empezado después de 10 años.
Salud y República

LA ROCA DEL VALLÈS



Legislatura perdida

Desde hace muchos meses no aparecía el boletín 
municipal. Debemos agradecer su nueva 
aparición, teniendo en cuenta que se acercan las 
elecciones municipales. Si bien es cierto que 
queda más de un año, por lo que se refiere al 
tiempo pasado, podemos comentar que ha sido 
un tiempo perdido. Primero por el pacto entre 
ERC y CiU. Unos no se dieron cuenta que habían 
perdido las elecciones y los otros quisieron 
marcar pecho. 

Al final todo acabó como si metes un elefante en 
una cristalería.

Un breve espacio de transición y vivimos el 
segundo pacto entre ERC y PSC. Las cosas han 
cambiado un poco, pero la actividad se ha visto 
mermada a la espera del cambio de alcaldía, la 
cual se producirá a principios de marzo. El 
empuje del PSC se ha notado durante este último 
año y prueba de ello es este nuevo boletín.

A partir de ahora tampoco las cosas variarán 
mucho. Los llamados partidos grandes tendrán el 
foco puesto en mayo del 2019 y no se 
evolucionará municipalmente esperando que 
nadie se lleve los méritos. Esto provoca que el 
municipio haya pasado un período de 
mantenimiento y sin inversiones.
El mantenimiento ha sido mínimo. Lo cierto es 
que hay muchas carencias y muchas quejas de 
los ciudadanos. Desgraciadamente es lo que hay. 

Debemos cambiar la inercia municipal a la cual 
quedamos condenados por los resultados 
electorales de mayo de 2015. 

El propósito del Partido Popular es sacar a 
nuestro municipio de esta dinámica poco 
beneficiosa para el bienestar de los ciudadanos 
de La Roca del Valles. Una dinámica sin 
planificación de cómo queremos que sea nuestro 
municipio y, lo más importante, sin dar los 
servicios que todos los ciudadanos se merecen, 
pues pagan sus impuestos. Para ello estamos 
trabajando y seguiremos trabajando con la ayuda 
de todos. No podemos volver a pasar por una 
situación semejante. La Roca del Valles no se 
merece la situación en la que se encuentra a día 
de hoy. No más 4 años perdidos. Cambiemos la 
dinámica municipal en mayo del 2019.

PARTITCIPACIÓ EN AQUESTA SECCIÓ, UNA ENTITAT O ASSOCIACIÓ 
DONADA D'ALTA AL REGISTRE MUNICIPAL D'ENTITATS 
FARÀ UNA PREGUNTA ALS GRUPS POLÍTICS QUE HI 
HAN VOLGUT PARTICIPAR SOBRE QUALSEVOL TEMA 
QUE LI INTERESSI.

Ets una entitat i vols fer una pregunta als grups polítics? Envia-la a comunicacio@laroca.cat

#P
A

R
T

IT
C

IP
A

C
IÓ

ERC

PSC

SI
Portem un temps treballant, juntament 
amb el Consorci Besòs-Tordera i el 
Departament de Medi Ambient, un pla 
d’actuacions per aconseguir que la 
degradada “bassa dels ànecs”, es 
dignifiqui i es recuperi. Un cop 
aconseguit volem tenir-ne la cessió i 
cercar els recursos pel manteniment, 
conservació i protecció, a partir d’un 
nou model de gestió. Durant aquests 
dies, i juntament amb la Direcció 
General dels Agents Rurals, ja estem 
prenent les primeres mesures sobre el 
terreny.

SI
La “bassa dels ànecs” ha patit un procés de 
degradació progressiva provocada per la 
manca de manteniment i neteja per part de la 
Generalitat, propietària de la bassa, a la qual 
ha contribuït un ús inadequat de l’espai, 
moltes vegades de manera inconscient per 
manca d’informació dels ciutadans. 
Considerem que és essencial fer una 
campanya de conscienciació per eradicar els 
mals usos i continuar les gestions amb la 
Generalitat per tal que es faci una neteja i es 
retirin les espècies invasores.

PENSEU QUE 
CALDRIA FER 
ALGUNA CAMPANYA 
DE CONSCIENCIACIÓ 
SOBRE COM UTILITZAR 
LA "BASSA DELS 
ÀNECS" PERQUÈ LA 
NATURA HI SURTI 
GUANYANT?

PREGUNTA PROPOSADA PER 
CARLES LLEBARIA DE L’ENTITAT 
NATURALISTA NAT MOGENT

PPSI
Les campanyes de conscienciació 
sempre són bones per prendre certes 
mesures. Ara bé, una de les coses 
fonamentals seria que aquest terreny 
fos de titularitat municipal i que des de 
l’Ajuntament es fessin les campanyes i 
es prenguessin les mesures necessàries 
per la sostenibilitat d’aquell entorn, pel 
que fa a la fauna i a l’entorn natural. 

ICV-EUIA-ESI
Sin ninguna duda. Debemos 
potenciarla, mimarla, cuidarla y 
protegerla Pero para poder hacerlo 
debemos presionar a la Generalitat, 
responsable de la gestión del humedal, 
para que todas la decisiones sobre el 
espacio natural se realizarán desde el 
municipio, Actualmente es 
responsabilidad de la Generalitat y ya 
vemos en el estado en el que se 
encuentra. 

CiU

( AQUEST GRUP NO 
ENS HA FET ARRIBAR 

LA SEVA OPINIÓ )
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El Mogent mou gent?

Sí, cada any organitzem un cap de 
setmana amb activitats i aplega entre 70 
i 80 persones interessades. Des del 1999 
estem observant el riu i des que es van 
posar en funcionament les depuradores la 
qualitat de l'aigua ha canviat molt. 
Actualment hi ha 6 espècies de peixos. 
Nosaltres tenim moltíssima informació 
sobre fauna, especialment d'aus que hi 
viuen.

Què és el que qualsevol persona de 
l’entorn hauria de saber del Riu Mogent?

Que el riu és un entorn viu i que cal 
conèixer-lo per estimar-lo: molta gent viu 
d’esquenes al riu i no en sap res de 
l’hàbitat i dels seus protagonistes. Quan 
sentim cantar un ocell som capaços 
d'identificar-lo sense veure'l i el podem 
ubicar de forma mental en una mena de 
dimensió interna. Tot el que hi passa està 
interrelacionat, un arbre mort a la llera és 
tot un supermercat per al Picot Garser 
Petit, s'hi alimenta i fins hi tot hi fa niu.

Quins estudis i projectes feu actualment?

Principalment ara treballem en 3 estudis: 

Per una banda, el seguiment d’ocupació 
de les Mallerengues blaves en caixes niu. 
Observem, amb una periodicitat setmanal 
en època de cria més un seguiment a 
l'hivern, quin dels 4 models de caixes niu 

que els hem col·locat trien. Tenim molta 
informació que estem pendents 
d'analitzar. 

En segon lloc, un estudi amb la 
col·laboració del Consorci del Besòs, 
sobre la presència de la llúdriga a la 
conca del riu Mogent, de la qual tenim 
indicis des del 2015. 

En tercer lloc, la detecció d’animals 
morts a les carreteres de Cardedeu, 
Vilanova i la Roca, per a establir 
possibles punts negres per a la fauna. 
Normalment trobem eriçons, conills, 
senglars, i en menor nombre toixons i 
genetes. Si veieu animals morts a la 
carretera podeu enviar-nos una foto i el 
punt quilomètric on l’heu vist i així 
ampliarem l’estudi. 

També fem cursos i activitats de 
sensibilització i educació ambiental per a 
les escoles. És molt important que les 
generacions futures coneguin l'entorn 
natural on viuen i reconeguin les plantes i 
els animals que el formen. 

Quines tres aus triaries com a 
representatives del Riu Mogent?

El blauet és el rei del riu, sempre està 
pescant i costa molt de veure perquè vola 
molt ràpid i arran de l’aigua: el pots 
detectar pel reclam, llavors prestes 
atenció i el veus passar. La llúdriga, 
símbol de pulcritud i netedat, ens indica 

que els ambients fluvials han millorat 
molt darrerament. I, pels veïns de la 
Roca, està bé conèixer el roquerol: n’hi 
ha dues parelles, que crien al passeig 
fluvial, al pont de la carretera; llàstima 
que, enguany, algú ha trencat els nius. 

I quines plantes destacaries?

La boga, que s’utilitza en cistelleria, i 
ajuda a depurar l’aigua. El canyís, que 
cal no confondre’l mai amb la canya 
americana, el canyís és autòcton i l’altre 
no. El canyís te importància com a 
dormidor per a diferents espècies d'aus: 
quan es fan neteges de lleres de riu cal 
vigilar de mantenir el canyís. I el vern, 
que és l’estrella, molt bell i representatiu 
del bosc de ribera. 

Què hauríem d’aprendre els humans de 
l’entorn natural?

La natura té resposta enfront els nostres 
atacs i respon sola: si la deixem fer es 
recupera, no sempre hem d'intervenir.

Carles Llebaria
membre de l’entitat naturalista NAT MOGENT

Nat-Mogent és una associació, que neix formalment 
el 2014, de caire científic i sense ànim de lucre,
i té per finalitat promoure l'estudi, la conservació 
i la divulgació del medi natural en l’àmbit del riu 
Mogent i la seva conca. 

Els principals membres de l’entitat són: en Carles Llebaria,
en Javi Mendoza i en Miquel A. Marcé.
Per a més informació o contacte podeu adreçar-vos a:
nnatmogent.blogspot.com.es
natmogent@gmail.com
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