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#ERClaRoca 
#avancemjunts
#noufutur

MOVIMENT 
AVANCEM JUNTS 
CAP A UN NOU FUTUR

Fa uns anys, les companyes i companys d’ERC de 
La Roca van decidir que jo fos el cap de llista. Ara, 
8 anys després, ho torno a ser, amb les mateixes 
ganes de treballar per aquest municipi que vaig 
tenir en aquell moment.

Ens arriba de nou l’oportunitat de proposar noves 
idees i nous reptes, com ja fa anys que ERC de La 
Roca està fent.

Estic molt il·lusionat en tornar a encapçalar la llista 
d’ERC, amb vells i nous companys de viatge que 
volen dedicar part dels seu temps i el de les seves 
famílies a construir una societat millor i més justa.

Gent de diferents orígens i de diferents indrets 
del municipi que volen millorar-lo i transformar-
lo. Gent propera i implicada en molts àmbits de 
la societat civil de La Roca. Persones que, des de 
les seves inquietuds personals, han decidit que 
una bona manera d’aconseguir el millor per al seu 
poble és fer-ho amb ERC.

La feina feta durant aquests anys, on ERC ha tingut 
representació municipal, ha estat la d’avantposar 
el benefici municipal als interessos del partit. 
Hem volgut canviar una dinàmica de confrontació 
partidista i avançar cap a una nova política, 
posant-nos sempre al servei de les persones.

ERC volem ser alternativa de govern i, des d’una 
posició constructiva i positiva, demanem la 
confiança d’una majoria de ciutadans de La Roca, 
La Torreta i Santa Agnès.

El proper 24 de Maig 
Avancem junts cap a un nou futur 
Som-hi!

Us proposem un model de municipi pensat a curt i mig termini, més enllà dels propers 4 anys, que 
ens permeti planificar i resoldre de manera efectiva les mancances i necessitats que avui tenim els 
roquerols.

Us proposem treballar de valent per la cohesió social, i per superar el conjunt de poblemàtiques i 
dificultats que avui afronten moltes famílies de La Roca.

Us proposem retornar als ciutadans, i a totes les entitats en general, la confiança amb l’Ajuntament, 
mitjançant un paquet de mesures eficients en comunicació, participació i transparència.

Us proposem posar per davant els valors, actuar sempre en positiu, ser constructius, tot fomentant 
el diàleg i l’entesa amb la resta dels partits, entitats i ciutadania.

Us proposem treballar tots junts per millorar La Roca, La Torreta i Santa Agnès, perquè els propers 
anys donem un salt endavant com a municipi en tots els àmbits.

ERC la Roca del Vallès @ERC_la_RocaERCLAROCA

607 37 24 59 

Albert Gil candidat a l’alcaldia de La Roca del Vallès

Descarrega’t aquí el 
nostre programa electoral 
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QUI SOM? SANTA AGNÈS DE M.

Treballar amb Incasol la finalització definitiva de la 
UA-14, sector El Molí.

Finalitzar la reforma del Centre Cívic, tot acabant de vestir-ne l’escenari, instal·lant-hi llum i so, i resoldre 
definitivament la climatització de la sala.

Cercar operadors per a fer possible la rehabilitació 
de la masia del Molí com a centre formatiu en l’àmbit 
forestal, de jardineria i medi ambient.

Demanar al Departament d’Ensenyament el projecte 
de l’escola definitiva.

Dotar de places d’aparcament el vial central ubicat 
entre carrer Camí del Pi Gros i carrer Passatge nou. 
Millora substancial per a la gran majoria de veïns.

Ampliació d’horaris a la zona esportiva, diaris i de 
temporada, tant de la piscina com de les pistes de 
pàdel. Instal·lar grades al camp de futbol.

Rehabilitar la Rectoria Vella i ubicar-hi un Hotel 
d’Entitats.

Creiem en el dret a decidir. Crearem l’Entitat 
Municipal Descentralitzada de Santa Agnès.

Reclamar al Departament de carreteres la 
construcció de la rotonda d’entrada a Santa Agnès, 
des de la carretera BV-5105.

Executar les obres del parc davant la Plaça 
Fontanelles, per enllaçar zona esportiva, Solell i 
centre del poble.

L’atur és quelcom més que un 
problema econòmic.Tenir feina 
és una qüestió de dignitat

No desestimem les coses 
bones que ja  tenim al municipi: 

estimem-les!

Cal tornar la veu al poble. 
L’Ajuntament, de les persones

Crec molt en aquest poble, i 
estic molt orgullós del grup que 
represento

La cultura no és un luxe, és la 
nostra identitat, cal preservar-la 
i potenciar-la

Per un Ajuntament més 
proper i més preocupat per 
les necessitats de tothom

Aturem la degradació del nostre 
entorn rural i protegim els 
espais naturals que ens queden 

Per un municipi cohesionat des 
de la diversitat. Tots som La 
Roca, La Torreta i Sta. Agnès

L’assistència primària pública i 
de qualitat no és un privilegi: és 

un dret

Per un comerç local amb millors 
condicions i de proximitat. Som 

comerç

Cobrir pista esportiva de la Plaça de les Planes, per 
afavorir el seu ús durant tot l’any.

#ERCstaAgnes 
#avancemjunts
#noufutur

Som un grup de veïns implicats de maneres diferents en el municipi amb ganes de treballar, lluitar i 
millorar-lo. Amb l’objectiu d’aconseguir que esdevingui el poble que tots els veïns somiem i desitgem



Impulsar la construcció d’una residència i centre de 
dia pels nostres avis.

AVANCEM JUNTS PER ...
Demanar l’ampliació de serveis i horaris als CAP de 
La Roca, especialment a Santa Agnès i La Torreta. 

Promocionar el comerç de La Roca mitjançant la 
dinamització turística i patrimonial, amb col·laboració 
amb La Roca Village.

Redacció del nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM) amb l'objectiu de preservar l'entorn rural i 
agrícola, i establir àmbits de protecció sobre sòl no urbanitzable.

Creació d’una xarxa única d’assistència social entre IES, Escoles, Famílies, Serveis Socials i Policia, que ens 
permeti detectar i intervenir de forma més eficaç tot tipus de problemàtiques.

Establir una programació cultural i lúdica estable a tot el municipi, tot conveniant tot allò que calgui 
contractar,  per aconseguir que se’n millorin i abarateixin els serveis.

Crear una planta de biomassa, a fi de mantenir els 
boscos en bon estat, reduir costos energètics i crear 
llocs de treball.

Elaborar un pla estratègic per a la Policia Local, que 
inclogui una carta de serveis i la creació del policia 
de barri, a fi que puguin actuar de forma preventiva i 
propera per evitar, així, futurs conflictes al municipi.

Recuperar camins rurals entre La Roca, La Torreta 
i Santa Agnès que facilitin l’activitat agrícola tot 
defensant la nostra riquesa natural.

Promoure la mobilitat sostenible i augmentar la 
freqüència del transport públic, tot aconseguint 
una freqüència de pas de 15 minuts per millorar les 
connexions amb Granollers i Mataró. Alhora, oferir 
un veritable servei de taxi.

LA ROCA

Realitzar un projecte de dignificació de l’Era de Can 
Simó.

Promocionar el comerç de La Roca mitjançant 
la dinamització turística i patrimonial, amb 
col·laboració amb La Roca Village.

Demanar a la Generalitat la construcció del projecte 
acabat i licitat del Parc de Bombers.

Obrir carril d’accés al carrer Església des del Pla de 
les Hortes, a fi de millorar la mobilitat al casc antic.

Rehabilitar el Pavelló i el Patronat del carrer de 
l’Església. Alhora, estudiar la viabilitat de construir 
una pista annexa al pavelló nou.

Activar desenvolupament del Parc del Pla de les 
Hortes.

Realitzar plataforma única per a vianants a la Plaça 
de l’Era, tot ampliant l’espai de vianants als actuals, 
amb dos carrers laterals, a fi de millorar la mobilitat 
general al seu voltant.

Conjuntament amb el Departament d’Ensenyament, 
rehabilitar i condicionar l’IES La Roca, ampliant-
ne l’oferta formativa i traslladant l’actual escola de 
Música a les antigues cases dels Mestres. 

Rehabilitació de l’antic escorxador, per ubicar-hi el Centre Cívic i el Casal de Joves

Dins la parcel.la de l’antic Ajuntament aixecar-hi 
el Centre d’Interpretació de La Ruta prehistòrica 
i el Patrimoni local. Afegint al projecte les peces 
guardades de la façana original, si estan en bones 
condicions.

Demanar a la Generalitat el retorn a la gestió pública 
dels centres mèdics actuals.

Incrementar ingressos per reduir el dèficit i evitar 
pujar impostos a les persones.

#ERClaRoca 
#avancemjunts
#noufutur



LA TORRETA

Habilitar les antigues cases dels mestres com a 
habitatge social.

Impulsar acords de col·laboració amb Granollers, 
amb l’objectiu de mantenir i ampliar serveis 
existents, com l’escola bressol i el centre cultural, o 
crear nous serveis, com una piscina descoberta de 
temporada.

Estudiar millores urbanístiques de la indústria 
ubicada a la carretera Vallderiolf, en el tram 
comprès entre rotonda Costa Brava i rotonda ronda 
Granollers.

Cobrir pista annexa al camp de futbol, per poder-hi realitzar i practicar activitats a cobert durant tot l’ any.

Ampliar els  horaris d’atenció ciutadana a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana de Can Tàpies, per fer més 
efectiu i proper aquest servei tan necessari.

Treballar en la millora de l’eix cívic: entorn CEIP, parc 
infantil i Can Tàpies, finalitzar voreres…

Dotar de material la biblioteca del CEIP La Torreta i 
obrir-la en horari extraescolar, a fi d’oferir un servei 
necessari i alhora optimitzant-ne els recursos.

Humanitzar Passatge Espanya i Plaça Ametllers.

Actuar amb projectes de pacificació viària els carrers 
Veneçuela i Costa Brava, tot enllaçant de forma més 
segura amb el Parc de Vallderiolf, on millorarem les 
actuals instal·lacions.

Per protegir i preservar el 
nostre valor paisatgístic i la 
nostra riquesa natural

Valorar i Respectar les 
persones del nostre poble. El 
municipi el fem entre tots

Per tenir cura dels més 
necessitats

Volem un poble per a tothom, 
on que tant la gent gran com 
els joves s’hi sentin bé

Per la participació social; perquè 
les decisions que es prenguin 

siguin compartides

Vull un Ajuntament que faci 
costat al nostre govern, a l’hora 
de construir el nou estat català 

Les escoles públiques de La 
Roca són de tots. Defensem-les!

Per un poble on des dels infants 
fins la gent gran hi tingui 

cabuda

El comerç fa comunitat, fa 
societat. Defensem el comerç 

de proximitat

La petita indústria ha de 
tornar a ser una font de treball: 

diversifiquem ingressos

No devem res a ningú, ni a grups 
de pressió ni a poders fàctics

L’IES Sant Jordi és un emblema 
i un sentiment: no el deixarem 
caure

#ERClaTorreta 
#avancemjunts
#noufutur

Col.laborar amb l’Escola de Música a fi que es 
puguin dur a terme activitats musicals tant al CEIP 
La Torreta com a l’Escola Bressol, igual que es fa a la 
resta del municipi.


