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Les infantils de l’Handbol Sant Quirze 
tornen a fer història i es proclamen 
subcampiones d’Espanya 

L’equip Amateur A del Futbol Club 
Sant Quirze certifica el descens a 
Segona Catalana

L’escola d’adults L’Olivera compleix 
30 anys reivindicant la importància de 
l’educació per generar oportunitats 

PÀGINA 11

PÀGINA 8   

PÀGINA 8

Segueix el degoteig constant 
d’execucions hipotecàries al Vallès 
Occidental PÀGINA 2

L’estiu omple els carrers de Sant Quirze 
abans de l’inici de les vacances

Les altes temperatures omplen terrasses
Tots els símptomes ho indiquen: s’ha acabat una ac-
cidentada Selectivitat, han acabat els cursos de les 
escoles, Sant Joan ha cremat els últims petards, els 
casals d’estiu i els campus que ofereixen les AMPAs 
i els clubs esportius han començat a funcionar i les 
terrasses, sobretot les de l’eix Camí del Mas-Rambla 

Lluís Companys, fan el seu agost particular. Mentre 
els veïns més afortunats no marxin de vacances, el 
poble concentra bona part de la seva activitat en els 
llocs de refresc, des dels bars i la piscina municipal 
fins a la Festa Cubana del pròxim 6 de juliol on segur 
que correran els mojitos.  

Terrassa de la pastisseria Mix
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EDITORIAL: Sant Quirze is different? 
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Afectats per la Hipoteca de Sabadell: “Cada setmana ens 
arriben entre 20 i 30 casos nous d’execucions hipotecàries”

Per a molts foranis pot semblar estrany entrar al 
poble i no trobar ni una sola plaça d’aparcament 
amb limitació horària —amb l’excepció de la cà-
rrega i descàrrega, com hi ha en totes les locali-
tats del nostre entorn. Sant Quirze is different.
Es podria pensar que no fa falta, que hi ha apar-
cament de sobres, però això és una percepció 
a la qual s’arriba acceptant que els veïns de les 
urbanitzacions no vinguin gaire al poble en saber 
que no hi ha zones amb una rotació horària que 
faciliti l’aparcament. D’aquests fets són testimoni 
molts comerciants, i no són una excepció.
S’ha parlat a l’Ajuntament, atemorit millor, de 
posar màquines de pagament tipus zona blava, 
que per a molts encara farien més dissuasiu el 

comerç de proximitat, però propostes senzilles 
no han estat estudiades malgrat s’han presentat 
per escrit a l’Ajuntament i a l’empara de plans de 
dinamització del Comerç promoguts i pagats per 
la Diputació.
Per què no han fet res, els successius alcaldes 
i/o  alcaldesses i els seus governs? Molt fàcil 
d’entendre: saben que els veïns acostumats a 
tenir el pàrquing al carrer, davant de casa seva, 
els poden castigar electoralment. També algun 
comerciant considera més important aparcar el 
seu cotxe davant.

L’editor    editor@diarisantquirze.cat

Robert Sendra / 101.034 desnonaments van ser 
aprovats pels jutjats de primera instància durant 
l’any 2012, segons dades fetes públiques pel 
Consell General del Poder Judicial. La comarca 
del Vallès Occidental, on fa dos anys es va crear 
la secció de la Plataforma d’Afectats per la Hipo-
teca de Sabadell per raons d’emergència social, 
no s’escapa del drama de famílies que es veuen 
obligades a abandonar la seva residència per la 
impossibilitat d’afrontar les condicions de la hipo-
teca. “Cada setmana ens arriben entre 20 i 30 
casos nous. El creixement ha estat exponencial; 

s’ha multiplicat per 10 en qüestió d’un any”, ex-
plica Albert Jiménez, portaveu de la Plataforma 
local.
L’assemblea de l’entitat també gestiona diversos 
casos a Sant Quirze, tot i que no és fàcil aconse-
guir dades concretes sobre el nombre de famílies 
afectades per les execucions hipotecàries. Això 
s’explica per la dificultat que en els pobles pe-
tits la gent s’atreveixi a exposar la seva situació 
i per la inexistència d’una plataforma al poble, al 
contrari que en altres municipis com Castellar o 
Barberà on sí que s’han organitzat entitats. 

Plaça d’aparcament per afavorir el comerç 
a Vilanova del Vallès

Manifestació contra els desnonaments. 
Font: PAH de Sabadell
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Es presenta a Sant Quirze una campanya per fomentar 
la Penyora Fiscal contra la corrupció política
La Trinxera de Galliners i Acció Base de Ciutada-
nia Desobedient van presentar a finals de maig la 
campanya “Penyora Fiscal per la transparència 
i contra la corrupció”, un moviment que propo-
sava als contribuents que retinguessin una part 
de la renda del 2012 fins que s’aprovés una llei 
de transparència de gran abast al Congrés dels 
Diputats.
Els organitzadors, que compten amb el suport 
d’activistes com Arcadi Oliveres o Ada Colau, van 
recomanar ingressar un mínim de 20 euros a la 
Caixa de Dipòsits de l’Agència Tributària en con-
cepte de Penyora Fiscal. L’administració podrà 
utilitzar els diners un cop es compleixin els objec-
tius de la campanya: que la llei de transparència 
inclogui Casa Reial, partits, fundacions partidis-

tes i organitzacions socials; que persegueixi l’ús 
de diner en efectiu per part dels alts càrrecs, i 

que es tramiti com a Llei Orgànica i que per tant 
requereixi majories àmplies.
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Més de 200 joves escullen l’esport  
per passar la nit de dissabte
RS / Amb l’objectiu de proposar als joves de Sant 
Quirze alternatives d’oci nocturn que promo-
guessin hàbits saludables, el Servei de Joventut 
Canya Jove va engegar l’any 2009 la iniciativa 
“Mou-te a la nit, enganxa’t a l’esport”, que el pas-
sat dissabte 1 de juny va arribar a la seva quarta 
edició. Ho va fer amb una participació de més de 
200 joves que especialment es van sentir atrets 
per les lliguetes de futbol 7 que van tenir lloc al 
camp municipal, on van jugar 19 equips dividits 
en dues categories, i la de voleibol, amb 6 equips 
participants que van competir entre ells al pavelló 
de Sant Quirze. També es va impartir una mas-
terclass de jazz.
L’equip Team Weeras va ser el campió de la cate-
goria dels petits a la lligueta de futbol. Dels joves 
de més de 14 anys, Los Cazadores de Cabezas 
van ser el millor equip. Pel que al voleibol, el 
triomfador de la nit va ser el grup de la Selecció 
Catalana de Voleibol SQV, que va cedir el seu 
premi a Cirujan@s de Teddy.

Los Cazadores de Cabezas,
equip guanyador de la lligueta de futbol

Partit de voleibol

El Servei de Joventut ofereix un nou curs de 
monitors de lleure infantil i juvenil entre el 29 
de juny i la primera quinzena de juliol. La for-
mació es composa de 100 hores teòriques 
i 150 hores pràctiques a esplais, colònies o 
casals d’estiu.

L’educació viària a Sant Quirze passa a 
l’acció. En una iniciativa pionera al poble 
de la Policia Local i els Mossos d’Esquadra, 
207 alumnes de sisè van participar en unes 
jornades pràctiques de mobilitat segura al 
circuit proper al camp municipal. 

La Biblioteca de Sant Quirze col·labora en la 
campanya d’estiu de la Fundació del Banc 
dels Aliments “La Fam no fa vacances”. Du-
rant tot el mes de juny recollirà aliments que 
es destinaran a Caritas Sant Quirze.

Breus de Societat
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Les infantils de l’Handbol Sant Quirze 
es proclamen subcampiones d’Espanya 
en una temporada històrica

L’equip Amateur A del FC Sant 
Quirze  descendeix a Segona 
Catalana mentre Handbol i Bàsquet 
conserven la categoria

L’equip infantil femení del Club d’Handbol Sant 
Quirze ha fet historia aquest mes en proclamar-
se subcampió d’Espanya, tot un èxit de la pedre-
ra que torna a col·locar el nom del poble en el 
mapa esportiu nacional un any després que el 
conjunt aconseguís el tercer lloc a Espanya. No-
més l’andalús Roquetas va aconseguir aturar les 
kiris i es va emportar la Copa del campionat. La 
Fase Final va tenir lloc a Gijón i, tal com recorda 
el Club, la fita té un clar precedent en la història 

de l’entitat, ja que ara fa 55 anys, el 1958, l’equip 
juvenil masculí del Sant Quirze va ser subcampió 
d’Espanya a Gijón.
Amb la copa de subcampiones a les vitrines del 
Club, les kiris han completat una temporada gai-
rebé perfecta en aconseguir també el Campionat 
de Catalunya i el títol de campiones del Sector a 
València. Els bons resultats donen continuïtat al 
filial femení que l’any passat va conquerir la Copa 
i la Lliga catalanes.

Amb la temporada esportiva fina-
litzada, els clubs esportius de Sant 
Quirze han experimentat sensacions 
desiguals en els últims partits dispu-
tats. Mentre que els primers equips 
de l’Handbol Sant Quirze (sisè clas-
sificat) i el Sant Quirze Bàsquet Club 
(cinquè classificat) han conservat la 

seva categoria, l’equip Amateur A 
del FC Sant Quirze ha certificat el 
seu descens a Segona Catalana tot 
i la lluita en les últimes jornades per 
aconseguir la permanència a Prime-
ra, una categoria que el Club havia 
disputat per primer cop a la història.

La Segona Jornada per a la Normalització 
de la Discapacitat Intel·lectual va reunir el 
passat 15 de juny 150 esportistes de dife-
rents capacitats que van competir en futbol, 
bàsquet, tennis taula i petanca per promoure 
la pràctica inclusiva de l’esport. Després de 
l’èxit, el FC Sant Quirze anuncia un salt qua-
litatiu per a la tercera edició.  

Gairebé 70 palistes federats i no federats 
van competir el dissabte 15 de juny en el 
Segon Open organitzat pel Club de Tennis 
Taula de Sant Quirze. Pere Navarro, jugador 
de la Supervisió Nacional, es va proclamar 
campió del torneig. 

Bon final de temporada per a l’Handbol Sant 
Quirze. Els veterans s’han fet a Montmeló 
amb la seva cinquena Lliga Màsters en sis 
anys, mentre que les cadets B han sumat 
a la Lliga que ja tenien la Copa Federació, 
disputada amb La Salle Montcada.  

Breus
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El descens generalitzat de l’atur en 98.265  
persones arriba tènuement a Sant Quirze

La Segona Nit de l’Empresa premia 
l’emprenedoria, la innovació i la 
internacionalització

Redacció / Tres persones de Sant 
Quirze van abandonar les llistes 
d’atur el passat mes de maig fins 
a situar la desocupació al poble en 
1.183 persones, segons dades de 
l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 
El nombre de treballadors sense 
feina al poble s’ha reduït per tercer 
més consecutiu.
Les dades concorden amb els re-
sultats registrats el mes de maig a 

Catalunya, on hi ha 14.829 aturats 
menys que situen la xifra de per-
sones sense feina en 642.166. Es 
tracta d’un 2,3% menys que al mes 
d’abril. A Espanya, la baixada inter-
mensualva ser de l’1,97%, i van ser 
98.265 persones les que van tro-
bar feina en un mes històric perquè 
l’atur mai no havia disminuït tant en 
un maig des que es registren les da-
des.

Redacció / Les empreses quirzetenques Sa-
tya, centre de ioga; Estudis Electromecànics, 
fabricant d’equipaments de visió artificial per al 
control de qualitat de les línies de producció, i Si-
morLinea, dissenyador de moda femenina prêt-à-
porter, van ser guardonades a la Segona Nit de 
l’Empresa celebrada al celler de la Masia de Can 

Barra el passat dimecres 29 de maig. Els premis 
van tenir en compte l’emprenedoria, la innovació 
i la internacionalització de les tres companyies, 
respectivament. Segons l’Ajuntament, prop d’un 
centenar de persones entre ciutadania, emprene-
dors i empresaris va assistir a l’acte.

Situades al Polígon Industrial de Can Ca-
nals, Autocars Fuentes i Viatges Green Pla-
net ofereixen tot el ventall de productes de 
mobilitat per a persones i/o grups: transport 
escolar, excursions, casaments, citytours, 
transfers, circuits de viatges, etc. 

Ernest Baulenas ha reobert un reformat ta-
ller de reparacions de cotxes al passeig de 
Can Barra. L’establiment ofereix pneumàtics 
amb sistema Driver. 

Des de fa dos anys, SpaiBiker Vallès pro-
porciona un ampli servei multimarques, 
pneumàtics, venda, nova i segona mà, ser-
vei d’ITV i un bon ventall d’accessoris per al 
motorista. 

Breus
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Es celebra la Mostra Gastronòmica amb 
presència de menys restaurants 
Redacció / L’Ajuntament de Sant Quirze es 
mostra satisfet amb el desenvolupament de la 
tretzena Mostra Gastronòmica que el segon cap 
de setmana de juny va portar a la Masia de Can 
Feliu i la Masia de Can Barra la gastronomia tra-
dicional i moderna del poble. “Hem comptat amb 
més afluència de gent que en anys anteriors, es-
pecialment al Tastem i la nit de divendres”, ce-
lebra Míriam Casaramona, regidora de Comerç. 
Tot i això, la participació es va desinflar dissabte i 
l’oferta d’establiments va ser menys variada que 
altres anys.
La principal novetat de la tretzena edició va ser 
la col·laboració entre Ajuntament, restauradors, 
l’Associació de Comerciants i diverses botigues 
per organitzar un tast del Cafè de Sant Quirze. 
Com una iniciativa per promoure el comerç just, 
aquest cafè que es pot trobar a diversos establi-
ments del poble i és cultivada per l’associació de 
Productors Camperols i Indígenes de la Sierra 
Nevada de Santa Marta. La infusió deixa un mi-
llor gust de boca en saber que ha estat produït 
amb criteris de justícia com el respecte pel medi 

ambient o la igualtat entre treballadors homes i 
dones.

Des de fa més de 8 anys, Clima 23 (carrer 
Barcelona, 77) ofereix assessorament i es-
tudis tècnics sobre climatització i confort 
amb l’objectiu de reduir el consum tant en 
aire condicionat com en calefacció. 

L’Espai de Dansa de Sant Quirze ofereix 
aquest estiu un campus que permet co-
mençar a practicar ballet, jazz, dansa con-
temporània i hiphop per a nens i nenes des 
de 6 anys. 

Al costat de la porta d’entrada i sortida dels 
alumnes de l’escola Purificació Salas, al lo-
cal 2 de la Plaça de l’Amistat, ha obert les 
seves portes la Xurreria-Bocateria Sant 
Quirze.

Breus

Una de les activitats amb més seguiment de la 
Mostra és el tast de vins, licors i destil·lats a Can 
Barra. Font: Ajuntament de Sant Quirze
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L’escola d’adults L’Olivera compleix 30 anys i reivindica 
la importància de l’educació en la creació d’oportunitats 

El Centre Excursionista presenta la seva 
aventura al Nepal avui divendres

Robert Sendra / El passat, el present i el futur del 
Centre Municipal d’Adults L’Olivera es van trobar 
el passat dissabte 15 al celler de la Masia de Can 
Barra per commemorar els 30 anys d’història de 
l’escola i obrir els nous horitzons que marcaran 
els propers cursos.  Les primeres mestres del 
centre, els alumnes, el personal de suport, el 
claustre de professors i alguns regidors, entre 
d’altres, van assistir a un acte que sobretot va 
servir per reivindicar la importància de l’educació 
a l’hora d’aconseguir la realització personal de 
les persones adultes i d’obrir noves oportunitats 
laborals amb el graduat escolar. Tampoc no van 
faltar les propostes més lúdiques, com el concert 
del grup Boomerang, el saborós sopar preparat 
pels alumnes i, sobretot, l’estrena del lipdub de 
l’escola.
Yolanda Corral, directora de L’Olivera, va oferir 
un discurs emotiu i molt ovacionat que en alguns 
moments li va fer difícil contenir les llàgrimes. Va 
proposar un recorregut per la història de l’escola. 
L’Origen de L’Oliveracal buscar-lo a les carències 
educatives derivades del franquisme que enca-

ra eren molt paleses al 1982, quan va néixer el 
centre. “En aquell moment es volien uns objec-
tius molt bàsics: donar resposta als baixos nivells 
culturals que hi havia i que ens havia deixat la 
dictadura: alfabetització, graduat escolar i, per 
suposat, estudiar la nostra llengua”, va explicar 
Corral.
Des d’aleshores, i afavorida per les millores su-

mades després de cada trasllat realitzat fins al 
local actual de Can Tuset, l’escola ha anat incor-
porant classes de matí i tarda per incloure totes 
les disponibilitats horàries, cursos d’anglès, in-
formàtica, formació a distància per a un cente-
nar d’estudiants, una associació d’alumnes, la 
companyia Més o menys teatre, activitats com la 
revista de Sant Jordi, etc. 

El Club Excursionista de Sant Quirze del Vallès 
presenta avui divendres 28 a la sala històrica de 
La Patronal, a partir de les 20h, l’aventura que 
van viure al Nepal vuit socis de l’entitat, cone-
guda com el Trekking dels Annapurnes, un dels 
més freqüentats d’aquest país de l’Àsia meridio-
nal. Aquesta excursió permet contemplar tres de 
les muntanyes més altes del món: el Dhaulagiri 
(8167 metres), l’Annapurna (8091 metres) i el 
Manaslú (8163 mestres).

Muntanya Dhaulagiri
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Nova junta del Casal d’avis: 
“Hi ha gent gran més juvenil que els joves”

Robert Sendra / Elvira Cervantes (1950) és la 
primera dona que ocupa la presidència del Casal 
d’Avis en tota la història de l’associació. Secre-
tària de Gent Gran i Cooperació del PSC i anti-
ga regidora, va arribar al càrrec al mes d’abril en 
substitució de l’anterior coordinador, Àlvar Garcia. 
Cervantes forma part de la generació més jove 
d’avis i, juntament amb la seva junta, gran part 
de la qual ja té experiència en mandats anteriors, 
vol impulsar diverses accions per renovar l’entitat 
i, sobretot, fomentar la participació, un dels seus 
grans reptes històrics.
D’entre les mesures previstes, destaca la immi-
nent  creació d’un perfil de Facebook o la recolli-
da del número de mòbil dels socis per enviar mis-
satges SMS amb els actes programats. “Volem 
atraure gent al Casal d’Avis i que li perdi la por, 
perquè organitzem moltes activitats i hem com-
provat que hi ha gent gran més juvenil que els 

joves”, apunta Elvira Cervantes.
Tot i que el Casal d’Avis és segurament l’entitat 
amb més massa social del poble, ja que compta 
amb 1.354 socis, fer participar els seus membres 
és una tasca històricament difícil. Sense anar 
més lluny, a la darrera assemblea només van 
acudir 74 socis. Una iniciativa que es va engegar 
fa uns anys per fomentar l’afluència de gent al 
Casal va ser el servei de bar, però va fracassar. 
Hi ha un cert consens a la junta sobre els motius: 
“L’empresa que el portava donava un mal servei 
i el menjar no era bo”, diu Carme Guillamon, se-
cretària de l’entitat. Com a contrapartida, els avis 
acaben d’estrenar una màquina de cafè que es 
troba a la sala de jocs, prop del billar. La infusió 
surt a 50 cèntims.
Les activitats que sí que segueixen tenint èxit 
són les excursions, els àpats com sardinades 
o calçotades, els playbacks de la Coral Amics 

per Sempre, la interpretació dels Pastorets, les 
col·laboracions solidàries amb altres entitats, la 
preparació del rom de la Festa Major, les lligues 
de jocs de taula o els diferents tallers que orga-
nitza l’Ajuntament i que van des de la informàtica 
fins a la pintura, exercitació de la memòria, gim-
nàs o podologia.
Mentre els avis del segle XXI estan perdent la 
por a les noves tecnologies i porten el mòbil a 
la butxaca, mantenen intactes les ganes de pas-
sar-ho bé i l’esperit reivindicatiu. Josep Sos, vo-
cal d’esports, reclama un servei d’autobús fins a 
l’estació de trens que ara per ara, reconeix, és 
impensable per motius econòmics. Igualment, 
la junta considera prioritària una residència pú-
blica al poble que ajudi a reduir quotes i llistes 
d’espera.


