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la roca-centre, la torreta i sta. agnès de malanyanes
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El millor lloc
> telefónica tria la finca de belloch 

per a la seva universitat corporativa

©
 a

n
n

a 
m

as
 f

o
to

g
ra

fi
a

©
 a

g
ro

 '9
0



>  A fons

> La Roca es connecta al futur

2  /  BUTLLETÍ MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS

la decisió de telefónica d'instal·lar la seva universitat 
corporativa a la finca de belloch situa la roca en el mapa 
del coneixement i consolida el nostre municipi com a pol 
d'atracció per a grans projectes. 

resum de dades

• Projecte: Universitat corporativa de 
Telefónica per a alts directius

• Inversió prevista: 10 milions d'¤ anuals
• Formació: 6.000 alts directius cada any
• Començament d'activitats: any 2008
• Lloc: Escola Belloch
• Propietat: Santa & Cole
• Superfície finca: 122 hectàrees
• Zona dedicada a l'escola: 10 hectàrees
• Superfície instal·lacions: 18.000 m2

• Any de construcció: 1964-1968
• Arquitecte: Manuel Baldrich Tubau

Telefónica ha triat la històrica Escola Belloch, 
situada en la homònima finca dins del municipi 
de la Roca, per a instal·lar-hi la pròpia univer-
sitat corporativa, un centre d'excel·lència on 
formarà milers d'alts directius que aquesta 
companyia té repartits en els 19 països on 
opera. Unes inversions xifrades en 10 milions 
d'euros anuals (una setena part del pressupost 
global que l'empresa destina a formació) i 
una afluència prevista de 6.000 alts directius 
cada any donen una mesura de la importància 
estratègica que Telefónica atorga a aquest pro-
jecte. César Alierta, president de Telefónica, 
vol fer-ne «una de les millors universitats cor-
poratives del món, per unificar criteris i donar 
visió estratègica dins el procés de canvi que 
viu la companyia en la seva expansió a Europa i 

Amèrica Llatina». La proximitat amb Barcelona, 
amb la seva excel·lent oferta universitària i 
l'elevada qualitat de serveis i infraestructu-
res, completa el llistat d'avantatges d'aquest 
centre, dotat d'espais amplis (gairebé 18.000 
m2) en un entorn magnífic (122 ha d'elevat 
valor ambiental), dins d'una zona ben comu-
nicada (AP-7, Autovia de Mataró, aeroports de 
Barcelona i Girona en el radi de 60 km, línia 
de tren i futur TAV) alhora que tranquil·la i 
apartada.  La finca de Belloch és propietat de 
l'empresa Santa&Cole, de Cardedeu, la qual 
ha desenvolupat la idea de fer-ne un «parc de 
coneixement», basat en l'ús intensiu de les 
tecnologies de la informació i les comunica-
cions (TIC) i amb capacitat d'esdevenir un pol 
d'atracció d'àmbit metropolità.   // 
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un valor del patrimoni natural i arquitectònic roquerol

La finca de Belloch és un espai d'interès fores-
tal i ecològic molt ben conservat, que juga 
un paper de corredor biològic entre el mas-
sís del Montseny, el Montnegre-Corredor i 
la Conreria-Sant Mateu-Céllecs. Envoltada de 
conreus de secà, la zona boscosa de Belloch 
inclou indrets singulars i de gran encant, amb 
hàbitats vegetals diversificats, entre els quals 
destaca una roureda. 
Al mateix temps que Belloch forma part del 
patrimoni natural del municipi, també les 
instal·lacions situades a la finca estan inclo-
ses en el catàleg de Patrimoni recentment 
aprovat, que a més de les escoles inclou el 
Castell de Belloch, una estructura defensiva 

que remonta al segle XII, del qual es conserven 
uns murs i la torre circular, tot i que aquesta 
ha estat reedificada i transformada en capella 
al segle XVIII.
El conjunt de les escoles de Belloch, de concep-
ció racionalista, és un projecte dels anys 60 de 
l'arquitecte Manuel Baldrich Tubau, que inclou 
diverses edificacions independents —dos blocs 
d'aules, un de menjadors, dos de residència, la 
capella i l'auditori— connectats mitjançant 
passadissos exteriors coberts. A la capella tro-
bem diverses peces ornamentals en bronze de 
l'escultor J. M. Subirachs, mentre que el mobi-
liari i altres elements litúrgics s'atribueixen al 
mateix Baldrich. // 

césar alierta, miquel estapé i kim faura



NÚM. 32  /  OCTUBRE 2006  /  3

>  A fons / Telefónica a Belloch

miquel estapé i valls
Alcalde de la Roca del Vallès

EDITORIAL  

Un nou projecte 
de futur a la Roca

La decisió de Telefónica d’instal·lar la seva uni-
versitat corporativa a nivell mundial a la finca 
de Belloch de Santa Agnès és una excel·lent 
notícia per al municipi i també, per la seva 
dimensió, per a la comarca i tot Catalunya. 
Telefónica és la principal empresa de l’Estat i 
vol que aquest centre sigui un referent a nivell 
mundial per a formar a 6000 directius de 19 
països, amb una inversió anual de 10 milions 
d’euros. És, sens dubte, un projecte excepcional 
i de futur, vinculat als sectors estratègics de la 
formació i les telecomunicacions. 

Telefónica ha triat la Roca després d’estudiar 
durant molts mesos una dotzena d’alternatives 
arreu de Catalunya. Belloch és una finca sin-
gular que disposa d’unes extraordinàries 
instal·lacions educatives sense ús des del tan-
cament de l’escola l’any 1992. La principal prio-
ritat de l’Ajuntament, durant tots aquests anys, 
ha estat la de garantir que el nou projecte 
de Belloch fos respectuós amb els importants 
valors ambientals i arquitectònics de la finca: 
la Universitat de Telefónica ho garanteix i, en 
aquest sentit, és un projecte immillorable.

Ara fa un any acabava el meu discurs d’investidura 
amb les següents paraules: “La Roca gaudeix 
d’un important patrimoni natural i històric, està 
en un lloc de pas amb unes excel·lents comuni-
cacions i té un territori extens, molt poc ocupat. 
Si en sabem fer una gestió intel·ligent i curosa, 
la Roca pot ser  un important pol d’atracció de 
projectes de serveis de qualitat, de protecció 
del nostre patrimoni i de creació de riquesa”.

El projecte de Telefónica n’és una molt bona 
mostra, com també ho va ser la Roca Village: 
no és fruit de la casualitat que els dos princi-
pals projectes inversors dels darrers anys de la 
comarca hagin triat la Roca. Si continuem amb 
una bona gestió dels valors del nostre territori  
la Roca pot convertir-se, en un futur proper, en 
un municipi de referència a Catalunya.  //

la finca de belloch ho té pràcticament tot: unes instal·lacions de qualitat 
en mig d'un entorn natural privilegiat; una ubicació estratègica i ben 
comunicada prop de barcelona, capital emergent del coneixement; per això 
ha estat triada davant d'altres candidatures il·lustres. així, el projecte de 
telefónica suposará per a la roca un salt endavant en notorietat i inversions 
i demostra la importància d'una bona gestió dels valors del territori.

Història d'un equipament educatiu

Va ser als inicis dels anys 60 quan l'aleshores 
«Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Barcelona» (Caixa de Barcelona) va adquirir 
la finca de Belloch, inicialment amb l'objectiu 
de fer-ne una casa de colònies d'estiu per a 
nens i adolescents, i finalment per fer-ne un 
col·legi d'ensenyança primària, secundària i 
superior. Les obres de la Residència escolar 
Belloch van ser inaugurades l'any 1968, tot i 
que les instal·lacions encara es van ampliar 
l'any 1969 amb un bloc de vivendes destinades 
al personal en servei. L'escola va funcionar 
durant les dècades dels 70 i del 80 fins que, 
l'any 1992, com a conseqüència de la fusió 

entre Caixa Barcelona i Caixa de Pensions, el 
centre va passar a la Fundació la Caixa i es va 
tancar. Les instal·lacions van quedar buides i 
només utilitzades com a magatzems, a l'espera 
d'un nou projecte d'ús que respectés la finali-
tat educativa de les instal·lacions i els valors 
naturals de la finca.
L'any 2003 l'empresa Santa&Cole, de Cardedeu, 
a través de la seva filial «Parc de Belloch», 
adquireix la finca amb la intenció de fer-ne la 
seu d'un projecte d'excel·lència basat en les 
noves tecnologies, per impulsar l’anomenat 
triangle «universitat-empresa-territori» i esde-
venir una referència a nivell internacional.  // 

Unes bones comunicacions, un entorn de qua-
litat i una bona gestió del territori són una 
excel·lent combinació per atraure projectes 
capdavanters i de qualitat. Gràcies a aquesta 
bona gestió la Roca del Vallès ha atret els dos 
principals projectes inversors de la comarca dels 
darrers anys: la Roca Village a Can Massaguer 
al 1998, i ara la Universitat Corporativa de 
Telefónica a Belloch.
Ha calgut esperar 14 anys per trobar el projecte 
adequat a unes instal·lacions tan extraordinàries 
com les de Belloch. Des de 1992, any en què es 
va tancar el centre, es van considerar i descar-
tar moltes opcions, per no considerar-les prou 
respectuoses amb els valors naturals i arquitec-
tònics de la finca. L’any 1999 l’Ajuntament de la 

Roca va denegar a la Fundació la Caixa el permís 
per a segregar les instal·lacions del col·legi de la 
finca rústica, per facilitar-ne així la venda, per-
què el govern municipal tenia clar que la unitat 
del conjunt era una aposta estratègica i la finca 
no es podia dividir. 
Des de que l’any 2003, l’empresa Santa & Cole va 
adquirir-la, s’ha estat treballant conjuntament 
per a buscar un projecte que fos compatible i 
respectuós amb el patrimoni natural i arquitec-
tònic de la finca. El treball del Departament de 
Política Territorial de la Generalitat, l’empresa 
propietària i l’Ajuntament de la Roca ha aconse-
guit que Telefónica s’instal·li en aquesta finca, 
amb un respecte absolut a tots els condicio-
nants plantejats per l’Ajuntament. // 

bona gestió del territori per atraure inversions de qualitat
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>  grups municipals (+ info a www.laroca.cat)

  

En un estat democràtic totes les consultes electorals són 
molt importants, però en el cas de les properes eleccions 
al Parlament de Catalunya encara més.
Ens hi juguem molt com a país!
De tot el desgavell i desgovern dels darrers tres anys, en 
crisi perpètua, ara, en voler explicar els 1000 dies del que 
“no” han fet, apareixen amb mentides. Si és greu mentir 
en qualsevol àmbit de la vida, en política és intolerable.
En el cas de la Roca el govern de la Generalitat ha dit que 
el CAP de Santa Agnès i l’Escola Mogent són ja realitats 
construïdes. Aquest fet és insultant per a tots els ciuta-
dans de La Roca, que podem constatar amb els nostres 
ulls aquesta gran mentida.

És especialment greu el cas de l’escola Mogent. Juguen 
amb una necessitat real i urgent que l’equip de govern del 
PSC-GIR de la Roca no va saber ni voler entendre fins que 
se li va saturar l’escola Pilar Mestres, malgrat els adverti-
ments del nostre grup municipal que va a arribar inclòs a 
entrevistar-se amb la llavors consellera d’Ensenyament 
Carme Laura Gil.
Finalment l’escola porta ja tres anys en barracons (perdó 
mòduls) situats en zona verda, quelcom impensable en 
els 23 anys de governs de CiU. El risc de poder veure 
l’escola construïda és alt perquè és l’Ajuntament qui 
redacta el Projecte i no la Generalitat que és qui ho hau-
ria de fer però no ho fa perquè no disposa de solar. De 
fet ni tan sols s’ha publicat l’aprovació del Pla Parcial de 
Les Hortes i el cas continua al jutjat pel vot de l’Alcalde 
multiplicant per tres els interessos urbanístics del seu 
propi pare.
Cap de les propostes fetes pel nostre grup municipal han 
estat ateses. Amb elles es podien obtenir terrenys vàlids 
per fer l’escola en menys de tres mesos. Ara el regidor 
d’ensenyament es dedica a intoxicar a Ampa i equip 

docent explicant que si no repeteix el tripartit l’escola no 
es farà mai... (?)
Però l’obra del desgovern tripartit al municipi no acaba 
aquí: en un desembarc sense precedents el Secretari de 
Planificació Territorial va explicar els projectes del govern 
a La Torreta, simplement convertint-se en el creixement 
urbanístic de Granollers, trinxant el sòl rústic agrícola 
que ens queda i generant més edificabilitat per fer ... els 
habitatges socials que fan falta pel nostres ciutadans, i 
els que no, per absorbir regeneracions d’àrees urbanes 
degradades d’altres municipis (La Mina potser?).
Però el volum de negoci socialista no té fre i també vol 
continuar donant vida a la ciutat de comerciants que han 
creat, i a l’elitista golf de Vilalba del qual ja han tret els 
habitatges socials perquè no molestin, i per poder portar 
als directius de telefònica del col·legi Bell-lloc per a que 
juguin a golf i comprin a les botigues...
Mentrestant, a la part de baix del municipi, al pati del 
darrera, una nova presó per joves i infrastructures mal 
planificades que ens compliquen la vida als ciutadans 
del municipi.

CiU
> Tripartit? No gràcies!

Els darrers sondejos que s’han fet a la Roca demostren 
que els roquerols són extremadament sensibles a 
l’agressivitat urbanística i a la defensa del seu entorn 
natural. El polítics locals que es deleguen la repre-
sentació dels ciutadans haurien de fer seu aquest 
neguit. Però  aquests sondejos també poden servir 
a determinats polítics  per inventar estratègies que 
“maquillin” allò que en el fons no és res més que pura 
especulació.
Quan a pocs mesos de les eleccions municipals 
encara no hem paït el “bombazo” mediàtic del con-

veni “oficial” per urbanitzar conjuntament La Bòvila 
(Granollers) i Can Granota (La Roca), quan encara 
alguns de vosaltres us esteu preguntant coses com 
que carai té ha veure el col·lapse del creixement de 
Granollers, per manca de previsió, amb els terrenys 
no urbanitzables del sector de la Roca i que se’ns 
privi a nosaltres de tenir la possibilitat d’aplicar un 
model propi de creixement en el nostre territori 
basat en la sostenibilitat. Qui ha decidit sobta-
dament, i per a beneficiar a qui, que uns terrenys 
agrícoles (gairebé el 50% de la superfície d’aquest 
conveni) del nostre terme municipal ara s’hagin  
d’urbanitzar amb els de Granollers ? Però ara ens ha 
caigut un altre “bombazo” mediàtic: la Universitat de 
Telefònica, a Bell-lloc.
 Aquesta finca de Bell-lloc està classificada com a sòl 
no urbanitzable, a més té la consideració de espai 
d’interès forestal. Molts de vosaltres recordeu que 
curiosament fa un any i en el mateix indret ja ens va 
caure un altre “bombazo” mediàtic que deia: els nous 

propietaris de Bell-lloc, Santa & Cole, faran un centre 
educacional i d’investigació. Bé, desprès de tanta 
fumarada això no es va poder fer. Perquè? perquè 
contra allò que preveu el PGOU pretenien construir 
42.136 m2 més dels ja existents, (sembla un “pelota-
zo”, no?). Ens agradaria saber si va existir algú, i amb 
quins arguments, va convèncer a Santa & Cole per a 
que comprés aquesta propietat i si li va donar expec-
tatives de viabilitat al seu projecte urbanístic. 
Sembla com si per allò de “ves a saber què podrà pas-
sar en les eleccions municipals” algú estigui aplanant 
el terreny a determinats interessos; pel que es veu, 
amb les herències que ens va deixar CiU amb Maiols 
- Can Planes, el Pla de les Hortes, el Solell, el Golf de 
Vilalba, etc, no en tenim prou. 
No ens podem estendre més perquè en el butlletí 
municipal ens van retallar l´espai als partits. En el 
proper número continuarem amb: la Universitat de 
Telefònica = Ministre d’indústria = Bell-lloc “Ciudad 
de Vacaciones” .       

ERC
> Bell-lloc, «ciudad de 
vacaciones»

Gobernar es asumir responsabilidades 
y en nuestra democrácia esta respon-
sabilidad se decide cada cuatro años. 
Actualmente  ICV y  PSC-GiR asumen la 
responsabilidad de tomar las decisiones 
que sean necesarias, no porque nos crea-
mos infalibles u omnipotentes (ERC dixit) 
sino porque es nuestro deber.

Mientras la oposición habla de pelotazos 
urbanísticos, manipulación de encues-
tas, obras electorales, etc. los partidos 
de gobierno toman decisiones y traba-
jan. Últimamente se ha visualizado dos 
grandes temas : convenio urbanístico la 
Bóbila-Can Granota y la llegada a Belloch 
de Telefónica.
El convenio urbanístico la Bóbila-Can 
Granota es un acuerdo entre tres admi-
nistraciones públicas que se intentan pla-
nificar  de una forma ordenada y cohe-
rente  el futuro entramado urbano entre 
Granollers y la Torreta. En ningún caso el 
consorcio constituido puede recalificar 
ningún sector urbanístico por mucho que 

algunos, de forma interesada, lo digan o 
dibujen.
La llegada de una gran multinacional 
como Telefónica a Belloch ha significado, 
a nuestro entender, una gran noticia para 
el municipio en general y para Belloch 
en particular. Telefónica garantiza que el 
uso del equipamiento (abandonado por 
la Caixa desde hace muchos años) segui-
rá siendo educativo, necesitando ocupar 
una porción mínima del territorio y res-
petando el entorno idílico de Belloch. 
Pero sobretodo aleja las tensiones urba-
nísticas del sector llegando a decirse 
en un pleno que era el futuro pelotazo 
urbanístico.

ICV
> Democracia y toma 
de decisiones

Al darrer butlletí municipal els grups munici-
pals de l’oposició ens van intentar donar una 
“lliçó de democràcia”. CiU posava en dubte 
la legitimitat de l’alcalde Miquel Estapé per a 
governar perquè no l’ha escollit directament 
el poble. I, tot seguit, ERC posava en dubte 
que les 7 persones que formen l’equip de 

govern pugin prendre decisions sobre el futur 
del municipi.
Davant aquestes lliçons de “cultura democrà-
tica”, s’ha de recordar que el sistema demo-
cràtic, que tant va costar aconseguir, es fona-
menta en la votació d’un partit i d’uns repre-
sentants que són després els que elegeixen 
a l’alcalde, al president de la Generalitat o 
al president de l’Estat. En cap cas, el sistema 
electoral que hem votat a la Constitució i, ara 
fa poc, a l’Estatut permet l’elecció directa. 
Aquests representants tenen la legitimitat de 
proposar els projectes que considerin millors 
per al futur del municipi, que s’aproven quan 
hi ha una majoria suficient. ERC té un regidor 

al consistori municipal però no vota a títol 
personal, és un representant dels 419 ciuta-
dans que el van votar. Al mateix temps l’equip 
de govern, format per 7 regidors, representa 
la confiança de 2.165 ciutadans. Cada quatre 
anys els ciutadans decideixen a qui donen 
la seva confiança per al proper mandat i, tan 
legítims, són els acords que es van prendre 
quan CiU governava, com els que ara es pre-
nen.
Aquestes són lliçons bàsiques de democràcia 
que tot càrrec electe hauria de tenir. Posar 
en dubte la representativitat de l’alcalde, de 
l’equip de govern i de les acords del ple muni-
cipal té un nom que preferim no recordar.

PSC-GIR
> Lliçons de 
democràcia



>  Medi Ambient

El Conseller de Justícia, Josep Maria Vallès, 
va visitar el municipi de la Roca del Vallès el 
passat 21 de setembre. Va visitar l’Ajuntament, 
el Jutjat de Pau i les obres que s’estan 
duent a terme al Centre de Joves del Centre 
Penitenciari de Quatre camins. Van acompan-
yar el Conseller a la visita d’obres —a més de 
l’alcalde de la Roca, Miquel Estapé— el secre-
tari de Serveis Penitenciaris, Rehabilitació i 
Justícia Juvenil, Albert Batlle, el director gene-
ral de Gestió d’Infraestructures, Salvador Illa, 
i l’alcalde de Vilanova, Oriol Safont.

> El Conseller de Justícia, 
Josep Ma Vallès, visita la Roca 
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>  Des del municipi 

> Notícies

El 4 d’octubre comencen les V Jornades de 
Territori, Medi Ambient i Habitatge que 
l’Ajuntament impulsa per a presentar els prin-
cipals projectes i reptes de futur del municipi i 
obrir un debat amb la ciutadania sobre temes 
tan importants com la planificació del territori 
i del creixement, la protecció del patrimoni his-
tòric i natural, la promoció d’habitatge assequi-
ble o els projectes d’equipaments i serveis de 
futur del municipi.
La primera sessió, amb el títol “Planificant 
el futur de la Torreta”, es dedica a explicar el 

conveni signat pels Ajuntaments de la Roca i 
Granollers amb la Generalitat de Catalunya per 
a la planificació urbanística dels sectors de la 
Bòbila i de Can Granota. L’acte compta amb la 
participació de Joan Ganyet, Director General 
d’Arquitectura i Paisatge, i ha de servir per 
analitzar la problemàtica actual i els reptes de 
futur del barri, així com les solucions proposa-
des per a temes clau com l’accés a un habitatge 
assequible, la millora del trànsit, els nous equi-
paments públics necessaris i la preservació dels 
valors mediambientals i paisatgístics.

Altres temes que es tractaran en les següents 
sessions són el Catàleg del patrimoni arquitec-
tònic i arqueològic, el Catàleg de masies i cases 
rurals, el projecte d’ Universitat Corporativa de 
Telefónica a Belloch, el desenvolupament del 
pla d’habitatge públic de la Roca del Vallès i el 
seguiment del pla d’actuació ambiental.

> Les V Jornades de Territori debaten els 
projectes de futur del municipi

> El Conseller de Governació, Xavier Sabater, visita les 
obres del Centre Cultural de la Roca 

Les obres de construcció de la Segona Fase 
del Centre Cultural Municipal de la Roca del 
Vallès avancen amb bon ritme, tal com ha 
pogut comprovar directament el Conseller 
de Governació i Administracions Públiques, 
Xavier Sabaté i Ibarz, en visita al nostre muni-
cipi el passat 28 d’agost. 
L’alcalde Miquel Estapé i els regidors de la 
corporació van acompanyar el Conseller en 
una extensa visita al solar del carrer Lope de 
Vega on es realitzen les obres, que reben ajut 

econòmic del Pla Únic d’Obres i Serveis de 
la Generalitat de Catalunya. Poc després, al 
vestíbul de la Biblioteca pública de la Roca del 
Vallès, que té continuïtat amb el futur edifici 
del Centre Cultural, es va presentar pública-
ment el Projecte de la segona fase de cons-
trucció d’aquest equipament. Abans de deixar 
el municipi, que visitava per primer cop com 
a Conseller de la Generalitat de Catalunya, 
Xavier Sabater va posar la seva signatura al 
Llibre d’Honor de l’Ajuntament.
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Finalitzen les obres d’execució del col·lector 
de Can Gurri que ha de donar servei a aquesta 
unitat d’actuació i a les masies i cases rurals 
del voltant, i que permetrà portar les aigües 
residuals d’aquests habitatges a la depurado-
ra de la Vilanova. El pressupost d’adjudicació 
d’aquest obra va ser de 145.778 ¤.

Aquest projecte forma part del pla d’actuació 
municipal per assegurar gradualment la 
millora dels serveis de les urbanitzacions i 
unitats d’actuació.

> Finalitzen les obres 
del col·lector de Can 
Gurri
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>  Des del municipi 

> Notícies

>>

Aquest mes de setembre, els Serveis Urbans de 
l’Ajuntament han instal·lat diverses plataformes 
com a espais d’espera a les entrades del CEIP La 
Torreta i de l’escola bressol Les Orentetes, amb 
l’objectiu de millorar l’accessibilitat a aquests 
equipaments docents. Conformades per mòduls 
de formigó armat prefabricat de color granet, les 
estructures tenen una longitud de 9 metres per 
un metre i mig d’ample, aproximadament, i estan 
fixades a la via pública mitjançant espàrrecs quí-
mics de 15 cm de profunditat. Aquesta mesura 
permet fer més segura i confortable l’entrada i la 
sortida de les classes.

> Nous espais d'espera davant 
dels centres d'ensenyament

>>
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Coincidint amb l’inici del curs escolar, 
l’Ajuntament ha destinat unes inversions 
importants per millorar l’accessibilitat a les 
escoles. A més de les plataformes d’espera 
descrites més avall, s’ha obert el passatge 
entre el CEIP Pilar Mestres i l’escola bressol 
les Orenetes, amb un escalonat suau que 
facilita als pares el portar els nens d’un 
col·legi a l’altre. Aquest passatge s’ubica en 
el mateix indret on fa 10 anys hi havia un 
accés a l’escola Pilar Mestres i que es va 
tancar per raons de seguretat. El pressu-
post total d’aquestes actuacions ha estat 
d’aproximadament 85.000 ¤.

> S'obre el passatge 
de les escoles

>>

Afavorir una transició coordinada i progressi-
va de l’àmbit de l’escola al món del treball és 
l’objectiu del Projecte Futur, desenvolupat per 
l’IES La Roca amb el suport de la Diputació de 
Barcelona i l’Ajuntament de la Roca. El projecte, 
que compta amb el suport d’uns 15 comerços i 
empreses del municipi, on els alumnes duran a 
terme pràctiques no remunerades i compatibles 
amb l’horari escolar, ha estat presentat el 27 
de setembre a la sala de Plens de l’Ajuntament. 
El director de l’IES, Josan Pac ha subratllat la 
importància que els alumnes puguin acabar la 
formació obligatòria havent tingut contacte 
amb el món laboral. L’acte ha estat presidit per 
l’Alcalde, Miquel Estapé, i pel president de l’Àrea 
d’Educació de la Diputació, Ángel Merino.

> El Projecte Futur, per preparar el 
trànsit de l'escola al treball

>>

> Evolució positiva del servei 
de transport municipal urbà
Continua l’evolució positiva dels indicadors 
del transport municipal urbà, amb increment 
de passatgers i reducció progressiva de des-
peses. Les xifres parlen soles: entre gener i 
juliol d’enguany 113.000 usuaris han utilit-
zat les línies de transport gestionades per 
l’ajuntament, un 28% més respecte l’any pas-
sat. També la validació de viatges ha pujat un 
37%, i aquests dos fets demostren que l’aposta 
de l’Ajuntament per incrementar l’oferta (al 
setembre de 2005 es va posar en servei un 
nou vehicle per les hores punta) coincideix 
amb una major consciència de la ciutadania a 
l’hora d’utilitzar el transport públic. 
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> L’Ajuntament acull en pràctiques dos 
estudiants del programa IAESTE

En una cerimònia que va comptar amb 
l’assistència de l’Alcalde, Miquel Estapé, la 
Regidora de Cultura, Cati Palma, el regidor de 
CiU, Santi Raimí, el President dels “Amics de 
l’Arxiu”, Jordi Indiano i el Director de l’Arxiu, 
Giovanni Marzocchi, es va formalitzar, el passat 
17 de setembre, l’agermanament entre els muni-
cipis de Pieve Santo Stefano i la Roca del Vallès, 
després d’una col·laboració que dura des de 1998 
al voltant de l’Arxiu de la Memòria. En un ple 
extraordinari, els alcaldes van llegir un docu-
ment d’entesa i van descobrir el cartell que es 
posarà a l’entrada del municipi italià. El proper 
mes de novembre serà el torn de la Roca, que 
organitzarà un acte semblant coincidint amb 
l’acte de lliurament de la 9a edició del Premi 
“Romà Planas i Miró” de memorials populars.

> La Roca comptarà amb 
noves seccions electorals
A partir de les properes eleccions a la Generalitat, 
la Roca centre comptarà amb noves seccions 
electorals. Per tal d’apropar els ciutadans als 
respectius col·legis electorals alguns veïns de 
l’antiga secció 02 de la Roca centre, que abans 
anaven a votar al CEIP Pilar Mestres, hauran 
d’anar a l’IES la  Roca. Concretament tots els 
veïns que viuen al nord del carrer Espronceda, 
a la banda del casc antic, hauran d’anar a votar 
a l’IES la Roca i els veïns del sud del carrer 
Espronceda continuaran anant a votar al CEIP 
Pilar Mestres. Per més informació consulteu la 
web www.laroca.cat o adreceu-vos a les nostres 
oficines municipals.

L’associació IAESTE (International Association for 
the Exchange of Students for Technical Experience) 
s’encarrega de promocionar intercanvis entre univer-
sitaris perquè adquireixin experiència professional a 
l’estranger. El 2005, l’Ajuntament de la Roca del Vallès 
va expressar la seva voluntat de participar al programa 
i va signar un conveni de cooperació educativa, que li 
ha permès gaudir del suport d’estudiants estrangers 
l’any passat i aquest estiu de 2006.  
Aquest estiu, durant els mesos de juliol, agost i set-
embre, l’ajuntament ha tingut en pràctiques dos estu-
diants: en Takefumi, del Japó, estudiant d’enginyeria 
de sistemes i informació, que ha estat treballant com 
a auxiliar de l’àrea d’informàtica, i la Karolina Kurzak, 
de Polònia, estudiant d’arquitectura, que ha donat 
suport a l’àrea de territori. Tots dos han valorat molt 
positivament l’estada a la Roca, tant des del punt de 
vista educatiu com personal. 

La grip es una malaltia altament con-
tagiosa per via aèria. Les epidèmies de 
grip tenen lloc habitualment durant els 
mesos d’hivern i la vacunació antigripal 
és la mesura de prevenció fonamental. 
Com que els virus gripals es modifiquen 

de forma espontània amb gran facilitat, 
les vacunes s’han d’elaborar cada any 

per incloure les variants que amb 
més probabilitat seran les res-

ponsables dels casos de grip 
de cada temporada. 
Entre les persones que es 

troben en un grup de risc 
i que es recomana que es 

vacunin, hi destaquen: les de 
60 anys o més, les interna-

des en institucions, les que 
pateixen malalties pulmonars 

i cardíaques cròniques, les dia-
bètiques, els que tenen malal-

ties renals, les embarassades i les 
immunodeprimides. També es reco-

mana la vacunació a les que poden 
transmetre la grip a persones dels 

grups de risc i a les que ofereixen/treba-
llen en serveis essencials a la comunitat 
(sanitaris, mestres, policies, bombers,..).
El dia 16 d’octubre 2006 comença la 
campanya per a la vacunació antigripal. 
Podeu informar-vos a www.absroca.com  
o bé trucant a qualsevol dels CAP.

> Vacuna’t contra la grip, 
per tu i pels altres

> La Roca i Pieve Santo Stefano, 
agermanats per la memòria popular 

> Cessió d'una 
palmera al 

municipiEl Sr. Pere 
Gómez, veí 
de la Torreta, 
ha cedit a 
l’Ajuntament 
una palmera 
d’importants 
dimensions, que 
s’ha plantat 
al Parc de 
Valldoriolf 
perquè tothom 
pugui gau-
dir-ne.  Des d'aquí, 
l'ajuntament vol agrair 
molt el seu gest.
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>  Tres en u

> Represa d'activitats després de festes
Després d'un estiu de festes majors, plenes d'activitats i molt participades als 
tres nuclis, l'inici del curs escolar marca la tornada a la normalitat. a la 
torreta estan a punt de finalitzar les obres de reforma dels vestidors del camp 
de futbol, i l'església de santa agnès ja llueix els bancs restaurats del s. xvii.
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La Roca Centre

La Roca acomiada les festes 
majors amb màxima participació  

Després de la Torreta, al mes de juliol, i de Santa 
Agnès a l’agost, la Roca centre ha tancat al set-
embre el cicle de festes majors d’estiu. “En termes 
generals, la participació ha estat extraordinària en 
la majoria d’actes, apropant-se en ocasions al miler 
d’assistents. Ha estat una festa major molt conco-
rreguda i a aquest èxit hi ha contribuït una trentena 
d’entitats i més de 200 col·laboradors que s’han 
implicat en l’organització”. Aquesta és la valoració 
que la regidora de Cultura, Cati Palma, ha fet de la 
Festa Major de la Roca centre i que es pot estendre 
a totes les festes major d’estiu del municipi que han 
gaudit d’un alt nivell de participació i un ambient 
molt festiu.
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La Torreta             

Les obres dels vestidors del camp de 
la Torreta arriben al seu tram final 

Avancen a bon ritme les obres dels nous vestidors 
del camp de futbol de la Torreta que es podran 
començar a utilitzar ben aviat. El nou equipament 
tindrà una superfície de 510 m2, aproximada-
ment el doble dels antics vestidors, per a donar 
resposta a la gran quantitat de nois i noies que 
practiquen aquest esport a la Torreta. Inclou 6 
vestidors, una sala polivalent de 91 m2, depen-
dències per a ús del club, un bar, lavabos, tres 
vestidors per a tècnics i arbitres i magatzem. El 
pressupost de contracte de l’obra és de 820.000¤ 
i s’ha utilitzat el sistema de mòduls prefabricats 
per a reduir el temps de construcció.
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Santa Agnès de Malanyanes  >>
Es completa la restauració dels 
bancs del segle XVII

Els bancs confessionaris de l'Església de Santa 
Agnès tornen a lluir el seu millor aspecte després 
d'una intervenció de millora duta a terme per les 
restauradores Maria Maté, Laia Teixidor i Mònica 
Guitart. Els bancs, fets en fusta noble massissa, 
probablement en el segle XVII, estaven en bas-
tant bon estat de conservació; malgrat això, ha 
estat necessària una neteja en profunditat per 
treure un vernís que enfosquia la fusta i algunes 
reparacions de peces malmeses. S'ha donat un 
to uniforme a la fusta amb l'aplicació de vinils 
acetònics d'un agradable to torrat i s'ha protegit 
després amb una capa d'oli natural de teka.
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>  Entrevista

> Cor de gegant

Ens trobem un vespre als jardinets que hi ha vora 
el riu, prop de la deixalleria. Una certa timidesa 
inicial deixa pas a una conversa fluida i animada. 
Jordi explica que sempre s’ha involucrat en tot 
allò que té a veure amb l’esport i la cultura tra-
dicional: ha estat amb els diables, li agraden els 
castells, s’ha dedicat molt al bàsquet i sobretot 
al muntanyisme, que és l’altra gran passió de la 
seva vida. Ara bé, els gegants els porta a dins 
—o són els gegants que el porten ell a dins; en 
resum, és ell que, des de dins, els porta… 

> Presenta’m els gegants de la Roca…
Els gegants de la Roca són l’Odó i l’Emma; el pri-
mer és el fill del senyor del castell, un veritable 
cavaller com els d’abans, i la llegenda diu que un 
bon dia va anar a Cardona i se’n va endur la pubi-

lla, és a dir, l’Emma; de la seva unió va néixer 
el Jofre, un gegantó sempre a punt de gastar 
bromes. Ara també en tenim un altre, en forma 
de torre de castell, adaptat perquè el puguin 
portar nens de sis o set anys, ja que només pesa 
uns dotze quilos. El vam crear darrerament per 
animar els nens a entrar en el món dels gegants, 
i veritablement ha estat un èxit: els que ho pro-
ven volen repetir!

> Quina envergadura tenen aquests gegants?
L’Odó supera els quatre metres —4,05 per ser 
exactes— i l’Emma arriba aproximadament als 
tres noranta. Gairebé no caben a l’Ajuntament! 
El Jofre per la seva banda està sobre els dos 
metres i mig. S’ha de reconèixer que, a les troba-

des geganteres, els de la Roca es veuen entre els 
més bonics i ben treballats, pel que fa l’aspecte 
i la constitució; són realment una parella que 
fa patxoca! I el Jofre, amb la seva cara de gam-
berro, hi posa la guinda: el fet que pugui treure 
aigua des del cigar i que vagi remullant la gent 
té la seva gràcia, sobretot a l’estiu.

> Què feu les colles geganteres?
En primer lloc participem a les trobades: cal pen-
sar que la funció dels gegants és de representar 
i donar a conèixer el teu poble a altres viles 
durant els intercanvis que es fan entre colles. 
Es pot dir que els gegants són molt hospitalaris! 
Sempre hi ha un esmorzar o un dinar, organit-
zats per la colla, abans de la cercavila, que pot 
durar una hora o hora i mitja. En resum, el que 
fem és mantenir viva una tradició i passar bones 
estones en companyia de gent molt diversa.

> Hi ha alguna cita d’especial importància?
Des de fa uns vint anys s’organitzen trobades de 
Gegants de Catalunya, on arriben a aplegar-se 
unes 120-130 colles, que poden portar entre 2 i 
4 figures, així que fàcilment s’arriba a reunions 
de 200 o 300 gegants. Per la gent que els va a 
veure és molt espectacular, però l’inconvenient 
és que hi ha poc espai de moviment i a mi, per-
sonalment, el que més m’agrada és quan ballen. 
Sempre s’ha dit que els geganters són el cor del 
gegant, i quan hi ha un cor viu que es belluga 
també el gegant perd la rigidesa i cobra vida. És 
necessària una certa experiència per aprendre 
a moure’s amb gràcia, per donar naturalitat a la 
figura. Per mi és el més bonic.

> I a la Roca?
Fa pocs anys hi vam fer la trobada del Vallès. 
L’any següent, en el traspàs de la cinta de pubi-
lla de la geganta de la Roca a la de Montornès, 
vam fer una cosa inèdita, que és el «ball de 
Vallès», una dansa entre quatre gegants que es 
va assajar aquí a la Roca juntament amb la colla 
de Montornès, que va ser-ne la creadora i la va 
representar al seu poble —cosa que encara no 
hem pogut fer a la Roca. Ens ha quedat el desig 
de poder-la mostrar algun dia a la nostra gent.

> En quin moment es troba l'entitat?
La colla gegantera s'obre a una nova etapa, 
que aporti saba nova i ens doni un grup més 
ampli. Ens agradaria que vingués gent a reforçar 
la colla des dels tres nuclis: al capdavall, els 
gegants són de tot el municipi. Per als propers 
mesos preparem algun acte atractiu perquè la 
gent conegui aquest món i s’hi enganxi. També 
oferim cursets de gralla per als que li agrada la 
música. Si hi ha una colla de joves amb ganes 
de viure l'experiència gegantera, endavant! 
Nosaltres estem oberts als que vulguin passar 
bones estones, fer sortides, conèixer gent i man-
tenir ben alt el nom dels gegants de la Roca.

> Alguna cosa més que vulguis afegir?
M'agradaria enviar un missatge d'agraïment a 
totes les persones que han estat col·laborant amb 
l'entitat, i especialment als veïns del Carrer de 
Baix, que des de fa anys ens conviden, de forma 
espontània, a beguda i pica-pica: això és l'esperit 
de la festa, i esperem que mai no es perdi. //
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Jordi Coll va quedar fascinat des de ben petit pel món dels gegants i ara ja en fa vint 
que s’hi dedica. Casat amb una roquerola, fa cinc anys que han vingut a viure al 
poble i des de tres és cap de colla dels geganters de la Roca. Ara somia que s'obri una 
nova etapa, amb més participació i presència de gent de tots els nuclis del municipi, per 
mantenir viva una activitat tradicional enriquidora i atractiva.

emma és una geganta de gran bellesa

la colla gegantera en una sortida a barcelona

telèfon: 679 542 678 - e-mail: odoemma@yahoo.es
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Malgrat el seu dinamisme actual, la Roca ha 
estat durant segles una població eminent-
ment agrícola, arrelada a la terra i a les acti-
vitats tradicionals. Això es tradueix en un ric 
patrimoni d'edificacions rurals que constel·len 
el seu paisatge de turons suaus i camps de 
cultiu. Les masies són l'ànima de la pagesia 
catalana i constitueixen una tipologia arqui-
tectònica de gran interès, de la qual el nostre 
municipi conserva exemplars realment nota-
bles. Tot i que l'activitat agrícola pateix arreu 
un retrocés difícil d'aturar, a la Roca encara 
no s'ha perdut del tot i es donen bastants 
casos en què aquestes masies històriques són 
encara l'epicentre d'explotacions agrícoles o 
ramaderes en ple funcionament.
Per preservar aquest patrimoni d'arquitectura 
tradicional i sobretot per garantir que tot 
projecte de recuperació, rehabilitació o 
reconstrucció es faci amb el degut respecte 
de les seves especificitats, l'Ajuntament de 
la Roca ha encarregat la redacció d'un «Pla 
especial i Catàleg de masies i cases rurals en 
sòl no urbanitzable», que ha estat realitzat 
per la consultora ambiental Agro '90 i que el 
consistori acaba d'aprovar inicialment.
Són 78 les cases rurals catalogades com a 
masies en base a les característiques arqui-
tectòniques, als usos originaris, als materials 
utilitzats i altres consideracions de caràcter 
històric o paisatgístic. Totes elles presenten 
elements arquitectònics d'interès, siguin por-
talades, finestres, llindes amb inscripcions, 
relleus, espiells, ràfecs, rellotges de sol, pous, 

eres, molins, capelles, cadascuna amb la seva 
singularitat mereixedora de ser coneguda i 
protegida. La gran majoria de masies es con-
serva en bon estat i només una mitja dotzena 
estan deshabitades, algunes d'elles en estat 
ruinós. Més de la meitat del total, exacta-
ment 46, entren a formar part del Catàleg 
del Patrimoni Arquitectònic, que és l'altre 
document essencial per a les polítiques terri-
torials municipals, també completat recent-
ment. Destaquen noms com Ca l'Argent, Can 
Company de Baix, Can Grau, Can Planas, Can 
Prat Vell, Can Quana, Can Soler de Reixac i la 
Torre de Santa Agnès, que són Béns Culturals 
d'Interès Local, i Can Vilalba, considerada Bé 
Cultural d'Interès Nacional. //

>  Amplificador

> Cases ben arrelades a la terra
Entre els elements del patrimoni roquerol, un lloc destacat l'ocupen 

les nombroses masies disseminades per tota la geografia del municipi, 

com a testimoni d'un tradició agrícola que encara, en part, perdura. 

Per afavorir la protecció d'aquest llegat s'ha redactat un catàleg de 

masies i cases rurals que l'ajuntament acaba d'aprovar.

> Catàleg de masies i cases rurals

Nombre d'edificacions en sòl no 
urbanitzable inventariades

Nombre d'edificacions catalogades 
com a masies

Masies incloses en el Catàleg del 
Patrimoni Arquitectònic

Principals usos autoritzats a les 
masies a conservar:

• habitatge, turisme rural o 
educació en el lleure

Font: Agro '90 

220

78

46
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ca l'argent

can companys de baix

can oriac
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En la legislació actual, els nous plans d'ordenació 
urbanística municipal (POUM) han d'incloure 
un catàleg específic de masies i cases rurals 
que en detallin les característiques i defineixin 
els elements que s'han de respectar. Aquest 
document, per tant, determina els límits de les 
intervencions consentides i dóna indicacions 
concretes per a l'elaboració dels projectes de 
millora, rehabilitació o transformació de les 
edificacions incloses en el catàleg.
En general, es demana el respecte del volum 
edificat preexistent a més de la composició 
volumètrica original, i l'ús de materials tradicio-
nals a façana i coberta.

Les possibilitats d'ampliació queden limitades a 
activitats tradicionals incloses en el sector pri-
mari o bé a projectes relacionats amb l'activitat 
hotelera (turisme rural, educació en el lleure), 
sempre que s'hagi realitzat prèviament una res-
tauració de l'edifici antic i en el benentès que 
les noves construccions —que no poden supe-
rar el 50% del sostre edificat— respectin un 
principi de composició harmònica del conjunt.
La normativa també indica que les obres s'han 
de realitzar amb un mínim moviment de terres, 
amb el màxim respecte de l'entorn vegetal i pre-
servant arbres catalogats, alhora que s'han de 
respectar les mesures de prevenció d'incendis.

una eina essencial per a la protecció del patrimoni rural 
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>  Xarxa ciutadana

Curs 2006-07
La Roca-Centre / La Torreta / Santa 
Agnès
Curs de gimnàstica per a adults i 
Curs de Ioga
Informació al Servei d’Esports. Tel. 93 
842 2016

Del 15 de setembre al 13 d’octubre 
La Torreta  CC_LT | Sala Tallers
“Reflexions”, Exposició de pintu-
res de Sîan Kirkby 
Horari: de dilluns a divendres de 17 
a 20 hores.
  
5 d’octubre
La Torreta | Espai jove K1
Torneig Play Station 

6 d’octubre
La Torreta | Auditori del CC_LT
17.00 h  Pallassos «Millors 
Moments» 
Amb Titu Cleques  
 
Del 6 al 13 d’octubre 
La Torreta | Centre Cïvic Can 
Tàpies
Exposició “Fragments d’un gran 
format”
7è centenari de l’Església de Santa 
Agnès de Malanyanes- Exposició 
commemorativa a càrrec de les 
nenes i nes del poble, coordinats per 
l’artista Teresa Roldan. 
Horari: de dilluns a divendres de 16 
a 19 hores.

dimecres 11 d’octubre
La Roca-Centre | Biblioteca 
Municipal
18 h. Hora del conte: “Contes de 
la selva”
El follet Albert ens explicarà històries 
d’animals salvatges que potser no 
són tant ferotges com pensem... 
A càrrec de Mercè Rubí.

15 d’octubre 
La Roca-Centre | Espai jove el Roc 
Torneig Play Station 

dijous 19 d’octubre
La Roca-Centre | Biblioteca 
Municipal
20’30 h Tertúlia Literària
Mika Waltari. Sinuhè l’egipci.
A càrrec de Dolors Vinyes
Si estàs interessat en participar-hi 
posa’t en contacte amb la biblioteca.

20 al 27 d’octubre
La Roca-Centre | Biblioteca 
Municipal
Exposició “Fragments d’un gran 
format” 
7è centenari de l’Església de Santa 
Agnès de Malanyanes
Horari: de dilluns a divendres de 
16 a 20 hores i dissabte de 10,30 a 
13 hores.

20 al 31 d’octubre 
La Torreta | Sala Taller
Exposició: La Màgia de la Festa 
Recull fotogràfic de les Festes Majors 
del Municipi
A càrrec d’Anna Mas i Talens
Horari: de dilluns a divendres de 17 
a 20 hores.

20 d’octubre 
La Roca-Centre | Biblioteca 
Municipal
18h. Taller de dansa i representa-
ció corporal “Els cignes i el rei”
Narració i representació corporal 
del conte “els cignes i el rei” que ens 
explica la història d’uns cignes molt 
feliços fins que quelcom els passarà 
amb les plomes... Els infants expe-
rimentaran com ballar tot fent de 
cignes, com jugar i dansar amb plo-
mes... Recomanat per a nens d’entre 
2 i 8 anys.
A càrrec de Dansa Xalesta.
No cal inscripció, es farà al vestíbul 
com quan fem els espectacles

24 d’octubre 
La Roca-Centre | Al vestíbul de la 
Biblioteca
21 h  Xerrada de les AMPA de la 
Roca
“Anatomia i imposició de límits. 
De l’escola bressol a secundària”
Per què s’han de posar límits? O 
no cal? Què pot passar si no posem 
límits als nostres fills? A quina edat 
hem de començar? (de l’escola bres-
sol a secundària).
A càrrec de Maria Jesús Comellas, 
Dra. en psicologia i especialista en 
educació, col·laboradora del pro-
grama de Catalunya ràdio “Escola 
de pares”.

25 d’octubre i 8, 15,22 i 29 de 
novembre
La Roca-Centre | Biblioteca 
Municipal
19.20 a 20.30 h  “Curs inicial de 
psicografologia i personalitat” 
per a adults 
Estructurat en 5 sessions, ensenya 
com l’escriptura reflecteix la perso-
nalitat de la persona que escriu. Cal 
inscripció prèvia a la Biblioteca.
Impartit pel pèrit calígraf forense 
Jesús Delgado. 

29 d’Octubre 
Sta. Agnès de Malanyanes 
| Església de Sta. Agnès de 
Malanyanes
19 h. Cicle Filharmonia. Concert 
de Guitarra: Bernat Padrosa. 
Aquest concert és una col·laboració 
amb el concurs “El Primer Palau” del 
Palau de la Música Catalana. 

30 d’octubre
La Roca-Centre | Biblioteca 
Municipal
18 h. Sessió de conte especial 
“Una castanyada de por”
La festa de la Castanyada i Tots 
Sants és època per explicar contes 
de por i misteri. Narrarem contes 
d’esperits, monstres i fets miste-
riosos, però sempre amb molt bon 
humor. Per a nens d’entre 4 i 10 anys. 
A càrrec de Joan de Boher, Cia. 
l’Escarbat

2 de Novembre
La Torreta | Espai jove k1
Visualització pel·lícula a concretar  

3 de Novembre 
La Torreta | Auditori del CC_LT
18 h. Titelles “La Castanyera” amb 
la Cia. Sebastià Vergés 

9 de novembre
La Roca-Centre | Biblioteca 
Municipal
20’30 h Tertúlia literària
Ildefonso Falcone, L’esglèsia del 
mar. 
A càrrec de Dolors Vinyes
Si estàs interessat en participar-hi 
posa’t en contacte amb la biblio-
teca.

> Agenda

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>   més info a www.laroca.cat

> L'empenta

> Les AMPAs impulsen 
un cicle de xerrades 
sobre educació

Conscients de la dificultat de la tasca educa-
tiva, tant per als pares com per als mestres, 
totes les AMPAs del municipi van decidir el 
curs passat unir-se per crear una plataforma 
que permeti posar en comú les inquietuts de 
tots els pares i impulsar iniciatives de cara 
al curs 2006-07. Com a punt de partida s’ha 
organitzat un cicle de xerrades sobre temes 
educatius i escolars, amb la col·laboració de 
l’Ajuntament. De moment n’hi ha quatre de 
programades, on es tractaran temes com 
l’autonomia i la imposició de límits, la con-
vivència en les aules, les dependències, els 
trastorns alimentaris…
El 24 d’octubre, a les 21 h, la senyora Maria 
Jesús Comellas, mestra, doctora en psicolo-
gía, professora de la Universitat Autónoma 
de Barcelona, especialista en educació i 
col·laboradora del Matí de Catalunya Ràdio a 
l’espai “Escola de Pares” ens oferirà la prime-
ra d’aquesta xerrades, centrada en la dialècti-
ca entre autonomia i imposició de límits. Amb 
aquesta iniciativa la plataforma d’AMPAs de 
la Roca del Vallès pretén posar les bases per a 
una escola de pares on tothom pugui compar-
tir inquietuds, fer propostes i cercar respostes 
als diferents àmbits que afecten l’educació de 
nois i noies. A través dels mitjans de comuni-
cació local es donaran a conèixer les dates i 
els ponents per a les properes xerrades.
Per a més informació, dubtes i suggeriments 
us convidem a adreçar-vos a les respectives 
AMPAs.
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>  Xarxa ciutadana

Cal ser justos: hi ha comunitats de veïns que fan 
seriosos esforços econòmics per millorar l'aspecte 
dels edificis on viuen i, amb ells, la qualitat del pai-
satge urbà, un fet que cal reconèixer i agrair. És el cas 
de l'edifici Rocasol, un immoble emblemàtic per la 
seva dimensió i ubicació cèntrica al nucli de la Roca, 
que ha estat recentment pintat. L'Ajuntament ha fet 
la seva part deixant de cobrar les taxes relatives a 
aquesta obra, segons estableix una ordenança que 
vol afavorir la millora voluntària del paisatge urbà.

No ens cansarem de repetir-ho: estem disposats a 
combatre la deixadesa i l'incivisme amb tots els mit-
jans, sense renunciar al més incert i alhora més essen-
cial: la persuasió. Com pot una persona decent llençar 
trastos, runes, mobles vells —quan no residus més 
tòxics— en un racó de natura, o si preferiu al carrer, i 
continuar a sentir respecte per si mateix? Com pot ser 
que algú no se senti membre d'una comunitat, igual 
que tots els altres? Està clar, sempre podem posar-li 
multes, però seguim sense poder-ho entendre.

> Ascensor

Tenir o no tenir 
consideració per 
l'espai col·lectiu

> La instantània

Bon clima a la xxv Marxa de la Roca

Ajuntament de la Roca 93 842 20 16
Oficina de la Torreta 93 860 41 50
Oficina de Santa Agnès 93 842 48 04
Policia Local 93 842 20 75
Policia Local - nou telèfon 600 44 55 77
Serveis Socials 93 842 44 32
Centre d’Atenció Primària la Roca 93 842 44 32
Dispensari Municipal la Torreta 93 860 32 00
Consultori Santa Agnès 93 842 46 63
Biblioteca Pública 93 842 44 61
Casal d’avis de Roca-Centre 93 842 24 40
Casal d’avis de la Torreta 93 879 34 41
Centre Cívic Can Tàpies 93 860 41 50
Centre Cívic de Santa Agnès 93 842 25 74
Casal de Joves "El Roc" 93 842 12 40

Casal de joves de la Torreta 93 870 44 87
CEIP Pilar Mestres   93 842 27 52
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
Jutjat de Pau    93 842 25 71
Farmàcia de la Roca   93 842 28 50
Farmàcia de la Torreta   93 870 72 62
Piscines Municipals   93 842 44 69
Piscina Municipal de Santa Agnès 93 842 03 67
Arxiu de la Memòria Popular 93 842 24 55
Taxis    628 18 90 00
Deixalleria    93 842 07 25

> Directori

Edita: Ajuntament de la Roca del Vallès
Disseny i realització: Faino comunicació, s.l.

Impressió: Litosplai, sa
Dipòsit legal: B-42105-2003

654 participants i una jornada de bon temps han permès celebrar amb satisfacció la xxva 

edició de la marxa de la roca, que un any més ha organitzat la colla d'elskekorrenmolt, 

i que ha posat punt i final a una festa major d'allò més concorreguda.

per als propers números, us animem a enviar-nos imatges curioses o representatives de la realitat 

del municipi i de qualsevol activitat que s'hi dugui a terme: envieu-la sisplau a l'ajuntament o a 

l'adreça electrònica <ajuntament@laroca.org>; intentarem publicar-la al butlletí, o com a mínim la 

digitalitzarem perquè formi part de l'arxiu de la roca.
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