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El comerç planta cara a la ciutat dormitori
La primera Shopping Night de Sant Quirze senta precedent per animar els dissabtes a la nit al poble
Robert Sendra / Una cinquantena de comerços de 

Sant Quirze van assajar el passat dissabte 23 de 

novembre la primera Nit de Compres del Poble en 

el marc del projecte Mercat i Art Viu de Sant Quirze 

que  ha impulsat l’Associació de Comerciants i que 

tindrà un període pilot d’un any. 

Tot i que les baixes temperatures van poder perjudicar 

l’activitat a l’aire lliure, sí que es va aconseguir una 

participació notable a la plaça de la vila, amb ball 

zumba per entrar en calor; a l’avinguda Pau Casals, 

que com a principal artèria comercial del poble va tenir 

oberts la majoria de botigues, i al carrer Pi i Margall, 

on Lanume i Rec Line van oferir una exposició al ca-

rrer acompanyada de música Dj i pintada de graffitis.

Més enllà d’això, la festa es va concentrar a l’in-

terior dels establiments, amb pica-piques i cava, 

descomptes de fins al 20%, sessions de perruqueria i 

maquillatge, tallers, barra de bar, menús gastronòmics 

especials, actuacions, exposicions d’art, etc.

Durant la nit de dissabte també es va poder escoltar 

per primer cop “No dormis”, la cançó de Nadal de Sant 

Quirze composada pel grup Tal com Sona. 

Aparador de la botiga Fet de tela a la Shopping Night Bon ambient a la merceria Fil a l’Agulla
La perruqueria Coco va combinar ofertes en 
pentinats i talls de cabell amb mojitos per a tothom



 Opinió 3

EDITORIAL: 
La microeconomia va bé, però la microeconomia pitjor 
que mai. Com sortirem d’aquesta crisi?

EDITORIAL: Nudisme digital: ús del 
mòbil en espais públics

La prima de risc sobre els 200 punts, la finalització 

del rescat a la banca, l’Euribor al 0,25% per ajudar 

al refinançament i pagar la deute que venç. Al mateix 

temps baixen les hipoteques, la Borsa està sobre 

els 9.700 punts, arriben inversors estrangers per 

a diferents sectors, augmenten les exportacions i 

disminueixen les importacions. Tot això és positiu 

i cert malgrat les discrepàncies en les xifres. La 

macroeconomia va bé.

Les reduccions d’atur són mínimes, la rebaixa dels 

salaris reals és cada dia més extensiva a treballadors 

en actiu i els que troben feina, els desnonaments 

d’habitatges continua, augmenta  la morositat de 

les hipoteques dels qui perden el treball, el consum 

està estancat  en els mínims, la indústria ( Fagor) 

i el comerç no paren de reduir plantilles.  La micro-

economia va  pitjor que mai.

Reducció de les beques, també les Erasmus, reducció 

d’ajudes a menjadors, paralització de les ajudes de 

Quina protecció tenen les persones que es veuen 

obligades a seguir una conversa d’un altre, quan 

es troben en un espai públic? Fins ara poca, ja que 

encara hi ha pocs espais públics que comencen a 

prohibir l’ús del mòbil.

Estem segurs que s’anirà ampliant aquesta llista 

d’espais no aptes per a nudistes digitals, però no ho 

hauríem d’entendre només en clau de molèsties als 

altres, sinó també perquè estem davant d’un altre 

mal ús de les tecnologies que aviat incorporen noves 

addiccions i malalties psíquiques i físiques.

la Llei de la Dependència, retallades en despesa 

sanitària en hospitals, endarreriment en pagaments a 

residències de la tercera edat i farmàcies, reducció en 

la despesa d’educació i una llarga llista de retallades 

. El sector públic amb retallades.

La reforma de l’administració (estatal, autonomies, 

consells comarcals, Senat, nombre de parlamentaris 

nacionals i regionals, càrrecs de confiança digitals 

en tots els àmbits), segueix sense fer-se. No es mou 

res: veiem que la construcció, la indústria i la banca 

han reduït  les seves estructures de 50 entitats, 

només queden avui  una dotzena de bancs, però 

l’administració a banda de certa reducció d’interins 

no s’ha mogut, especialment pel que fa als electes. 

Són imprescindibles, segons ells, encara que tots els 

altres sectors s’han aprimat. No parlem d’acomiadar 

funcionaris directes que presten serveis als ciutadans,  

parlem  de la burocràcia existent, duplicada i ineficient.  

Administració pública  sense canvis.

Tots els ciutadans ja ens hem sacrificat prou, ara toca 

als nostres representants, no solament rebaixar-se 

dràsticament el sou als nivells actuals de la devaluació 

interna, sinó també adoptar les mesures necessàries 

per resoldre la ineficàcia de l’administració per ge-

nerar recursos que permetin  inversions que ajudin 

a sortir de la crisi i ajudar els afectats.

L’editor

editor@diarisantquirze.cat

Algunes recomanacions senzilles:

1) No posi el seu mòbil quan omplir algun formulari, ni 

a les empreses comercials ni proveïdores. El telèfon 

fix amb contestador li donarà el mateix servei.

2) A les persones que conegui de nou, no els doni el 

mòbil. Vostè no pot estar segur que en facin un bon 

ús i veurà com es rebaixa el seu estrés. La majoria de 

trucades son irrellevants i al mateix temps les fa inútils.

3) Faci servir majoritàriament el mòbil per trucar, 

no per rebre trucades. Aixì vostè decideix sobre un 

ús saludable.

4) Si té perfils a Facebook, Twitter i d’altres, posi un 

dia o dos fixes a la setmana per revisar el correu i 

els continguts. Aquest distanciament li permet valorar 

més les qüestions importants per sobre d’altres.

Per reduir el nombre d’aturats, els polítics han de treballar

Per a un bon estat de salut, cal fer un ús racional 
dels telèfons mòbils 
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A Sant Quirze són quinze

L’impost de plusvàlua difícilment 
s’aplicaria a les famílies endeutades en el 
context actual

El Via Crucis de Nostre Senyor, segons la tradició 

catòlica, es composa de catorze estacions. Són, per 

entendre’ns, el recull dels darrers dies i hores de 

patiment de Jesús abans de la seva crucifixió. Com 

ja podeu imaginar –els que encara seguiu l’article– 

no és el meu propòsit recordar el conjunt d’aquestes 

estacions ni el seu significat.

Que et “traginin” l’habitatge és un trajecte que té 

com a final el teu particular Mont Calvari, en forma 

de jutjat fred i impersonal, on t’espera qualsevol 

botxí de nom Fainé, Botín o González. En el nostre 

poble, malauradament, els veïns i veïnes que s’han 

vist designats com a protagonistes de l’execució 

i/o desnonament  hipotecari han de patir una mica 

No crec que el senyor Coll i el seu partit siguin més 

sensibles al dolor de les famílies afectades per exe-

cucions hipotecàries dels seus habitatges del que 

ho sóc jo, la gent que m’envolta, el grup municipal 

al qual pertanyo i el govern de l’Ajuntament. I a tots 

ens sembla aberrant que una persona que es veu 

privada del seu habitatge, en el context que esmenta 

l’article del meu interlocutor, hagi de pagar el tribut 

municipal anomenat “plusvàlua”.

Davant d’aquesta situació hi ha dues possibilitats: no 

seguir la llei i el criteri jurídic de legalitat que acon-

sellen el serveis de la casa, en el sentit que proposa 

la moció no aprovada, o aplicar –arribat el cas- els 

mecanismes que la gestió tributaria permet, examinat 

més… Han de fer quinze estacions. Aquesta particular 

i grotesca versió l’hem “d’agrair” a l’equip de govern 

municipal de CIU-PSC-PP i es basa en que quan 

ja t’han penjat de la creu algú t’imposa pagar el teu 

propi escarni. Has de pagar la plusvàlua – o sigui el 

benefici (!?) d’haver perdut l’habitatge –  en forma 

de tribut municipal.

L’altre dia, el grup municipal de Junts per Sant Quirze 

va presentar una moció on es pretenia acordar en 

Ple la suspensió cautelar per part de l’Ajuntament 

dels Impostos de plusvàlua corresponents a aquells 

expedients on el canvi de titularitat del bé immoble 

fos conseqüència d’un procés d’execució hipotecària.  

Suspendre el cobrament a l’executat per tal que 

el supòsit concret de què es tracti, per tal d’evitar un 

cobrament injust sense increment de valor del bé 

transmès.  La primera, de millor “venda a la galeria”, 

però més insegura pel subjecte passiu, gravosa per 

a la ciutadania i perillosa per als professionals titu-

lars dels comptes municipals, per la il·legalitat que 

comporta, és la que defensa el senyor Coll.

La segona, més segura pel subjecte passiu, sen-

se riscos de legalitat i que, a efectes pràctics, pot 

acabar en el mateix fi, és la que defensem jo i el 

govern municipal. Tenint en compte que l’impost en 

qüestió té com a pressupòsit l’increment del valor de 

l’immoble durant el temps que ha estat en mans d’un 

titular, en el context en què ens trobem difícilment 

pagui l’entitat financera quan el  govern del PP faci 

els canvis normatius per fer-ho possible. Doncs no 

senyor! L’equip de govern CiU-PSC-PP, en bloc, es 

van negar a acceptar la moció. Es van refugiar en 

que no s’ajustava a la llei segons informe econòmic 

de la Intervenció municipal. Quina llei? La romana? 

La divina? Com és que la mateixa moció sí és legal 

a moltes altres ciutats i a Sant Quirze no?

Per Josep Coll, president d’ERC Sant Quirze

s’aplicaria en el cas de famílies que s’han endeutat 

en el maleït moment d’adveniment de la bombolla 

immobiliària. Per tant, demano que es comprengui 

la postura del govern municipal (governar també vol 

dir tenir aquestes valenties, consistents a apartar-se 

del que la primera intuïció i sentiment ens dicta). I 

que no es faci demagògia sense fonament, al·legant 

que estem defensant els poderosos, la banca, etc. 

Li ben asseguro que no és així.

Per Josep Antoni Delgado, 

regidor d’Economia (CiU)
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L’IBI s’incrementarà un 8% al 2014 i l’impost 
d’escombraries baixarà un 10% 

Neix la comissió municipal que 
redactarà l’ordenança de protecció de 
la Serra de Galliners

Robert Sendra / Les famílies de Sant Quirze pagaran 

de mitjana un 8% més d’Impost sobre Béns Immobles 

(IBI) l’any 2014. Així ho van aprovar els grups del 

Govern Local al Ple d’octubre d’acord amb la nor-

mativa tributària imposada des del govern espanyol. 

La pujada afectarà a la meitat dels immobles de Sant 

Quirze amb el valor cadastral més alt. Segons el re-

gidor d’economia Josep Antoni Delgado, “no hi havia 

manera d’escapar-se de l’increment ni mitjançant la 

base imposable ni amb el valor cadastral”. Per contra-

restar aquest augment, va anunciar la reducció en un 

10% de l’Impost d’Escombraries, mesura que sí que 

depèn de l’administració local. Aquest descompte es 

podrà sumar a les bonificacions de fins al 20% per 

l’ús de la deixalleria amb la targeta VIP Sant Quirze.

També canviaran les bonificacions relacionades amb 

l’IBI. Per exemple, a partir d’ara, en el cas de les 

famílies nombroses, no només es tindrà en compte 

la quantitat de persones que formen la unitat de con-

vivència, sinó que els descomptes també s’atorgaran 

en funció de la renda. Aquesta és una proposta que 

RS / El Ple municipal d’octubre va aprovar per una-

nimitat la creació d’una comissió que durant les pro-

peres setmanes haurà de redactar l’ordenança de 

Protecció de la Serra de Galliners. Aquesta normativa 

haurà de servir per establir mesures de protecció de 

l’entorn natural del poble i regular els usos que hi 

estaran permesos.

La comissió estarà formada per vuit polítics, en re-

presentació proporcional de la composició del Ple, 

ja havia presentat l’oposició l’any passat per tal de 

fer un repartiment més equitatiu de la pressió fiscal.

Els partits de l’oposició van votar en contra d’aquesta 

aprovació inicial de les noves ordenances fiscals, 

però van assegurar que participaran en el redactat 

final mitjançant al·legacions.

Des de les files de Junts per Sant Quirze, Àlex Brossa 

va denunciar que en els darrers cinc anys l’IBI s’ha 

incrementat un 25% a Sant Quirze i que l’Impost 

d’Escombraries ho ha fet quasi un 18,69%. Per això, 

va emplaçar els grups del Ple a ser “molt més am-

biciosos” a l’hora de trobar solucions per esmorteir 

la pressió fiscal, fer una redistribució equitativa dels 

impostos i estimular l’economia.  Va proposar, per 

exemple, que els ciutadans puguin pagar els seus 

impostos mensualment. Delgado va respondre que 

l’Ajuntament havia estudiat aquesta possibilitat i havia 

conclòs que no era “viable tècnicament” ni necessària.

Per la seva banda, la portaveu d’Iniciativa per Catalun-

ya-Verds, Marta Baldrich, també va trencar una llança 

a favor del pagament per mensualitats i va advocar 

per uns impostos que “haurien de ser progressius, 

equitatius i facilitadors”, característiques que no troba 

en l’IBI, “mancat de qualsevol progressivitat”.

així com tècnics de diferents àrees, entre elles de 

participació, una de les vessants que es vol potenciar.

Des d’Iniciativa per Catalunya, Anna Tuà va demanar 

que aquest procés participatiu es basa en consultes 

a la ciutadania i que sigui vinculant. El regidor de 

Medi Ambient, Toni Rueda (Convergència i Unió), 

va matisar que seran vinculants les conclusions que 

s’extreguin d’aquest procés participatiu.

Ple municipal d’octubre, durant la presentació 
de les modificacions fiscals

Serra de Galliners
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Javier Fuentes és nomenat 
president del Partit Popular 
a Sant Quirze

Redacció / Javier Fuentes, Llicenciat en Ciències Econò-

miques  i Empresarials i especialitzat en direcció d’em-

preses, és el nou president local del Partit Popular a 

Sant Quirze en substitució de Jaume Cols, que ocupa 

actualment el càrrec de regidor de Seguretat Ciutadana 

a l’Ajuntament. En un acte celebrat fa dues setmanes i 

acompanyat pel secretari provincial, Alberto Villagrasa 

i el president comarcal, Manuel Buenaño, Fuentes va 

manifestar que “el Partit Popular a Sant Quirze continuarà 

treballant intensament per aconseguir arribar a tots els 

veïns del municipi”. 

Segons els populars, l’estratègia del partit per als propers 

anys passa per organitzar una nova junta en diferents 

àrees de responsabilitat amb un denominador comú: el 

treball de territori i de proximitat a la gent per tal de tras-

lladar als regidors del grup les propostes de la ciutadania.

Breus

L’assemblea del Partit dels Socialistes 
de Catalunya a Sant Quirze va aprovar 
per unanimitat el passat dijous 24 la 
incorporació de dos nous membres a 
l’executiva local: Juan Antonio Pérez 
García, com a secretari d’ocupació i 
empresa, i Jordi Oliver, com a secretari 
d’esports. Aquesta incorporació respon 
a l’actual pla de treball de la formació, 
que preveia la creació de diverses 
sectorials per treballar àmbits locals que 
es consideren prioritaris, com igualtat, 
gent gran, solidaritat, medi ambient, 
formació i acció política.

Des del passat mes d’octubre, la 
Federació d’Associacions de Veïns 
de Sant Quirze enregistra en vídeo 
els plens municipals perquè els 
quirzetencs els puguin seguir a través de 
Youtube. “El nostre municipi és petit i 
demogràficament difús, i això ens fa més 
complexa la intercomunicació”, diu la 
FAVSQ. És, per tant, necessari “millorar 
el coneixement exacte de les decisions 
que prenen els nostres representants 
polítics al si dels plens municipals”.

Javier Fuentes, president local del PP. Font: 
Partit Popular català de Barcelona 
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Acord en el procediment jurídic per l’accident d’una 
avioneta estavellada l’any 2005 a Sant Quirze

Crítiques a l’Ajuntament per una 
castanyada sense parades de castanyes

Redacció / Vuit anys després que quatre ocupants 

d’una avioneta perdessin la vida en un accident aeri 

que va tenir lloc a Sant Quirze al 2005, l’acusació 

particular que representava als familiars de les vícti-

mes i la defensa de la promotora Mas Duran i l’Ajun-

tament de Sant Quirze han arribat a un acord amb el 

vistiplau de la Fiscalia. A finals d’octubre la Junta de 

Portaveus va decidir acceptar l’acord transaccional, 

Molts quirzetencs hauran vist que el passat divendres 

31 d’octubre als carrers del poble es trobaven a faltar 

diferents paradetes de castanyes, principalment de 

joves, que cada any animen la Festa de la Castan-

yada o Halloween.

Com a resposta a aquest fet una entitat va difondre un 

escrit de forma anònima per recollir firmes, explicant 

que consisteix a pagar 230.000 euros al familiar de 

cada accidentat, és a dir, un total de 920.000 euros, 

corresponents als imports de les asseguradores i les 

responsabilitats civils.

L’accident es va produir el dia 24 d’octubre del 2005 

al voltant de les 15.30 hores, quan una avioneta que 

sortia de l’aeroport de Sabadell no va poder remuntar 

el vol i, a una altura de 30 metres, va xocar contra 

una grua d’un edifici en construcció al Mas Duran, 

concretament al carrer Dolors Monserdà i Vidal. Feia 

poc mes d’un mes que, el 21 de setembre del 2005, 

des del mateix aeroclub havia sortit una altra avioneta 

que s’havia estavellat en una plaça situada prop 

d’habitatges a la veïna Badia del Vallès.

La direcció de l’aeroport va responsabilitzar l’Ajun-

tament de Sant Quirze de no haver retirat la grua, 

que tal com es va comprovar no estava autoritzada, 

però diversos experts van explicar que a una altura 

de 30 metres l’avioneta s’hagués pogut estavellar 

contra edificis propers, ja que no era una separació 

correcta d’acord amb la distància envers l’aeroport.

L’alcaldessa accidental d’aleshores, Elisabeth Olive-

ras, va protestar davant la direcció de l’aeroport pel 

risc que comporta aquesta infraestructura per Sant 

Quirze, ja que els accidents s’han produït fora del 

terme de Sabadell i en les localitats veïnes. També 

hi van haver mobilitzacions ciutadanes per reclamar 

el trasllat de l’aeroport.

De fet, l’accident va pertorbar greument la resta 

d’obres en construcció i es van retirar altres grues 

malgrat estar autoritzades i ser legals, causant danys 

econòmics importants a diversos constructors que 

van veure paralitzada la seva feina.

Finalment, l’acord d’indemnització a les víctimes 

per part de les asseguradores de la promotora i de 

l’Ajuntament han exonerat Francesc Contreras, regidor 

d’Urbanisme en el moment dels fets. L’acusació al·le-

gava que l’exregidor havia deixat de complir la seva 

funció inspectora i no havia fet retirar la grua, obviant 

que l’Ajuntament no havia autoritzat la màquina.

que el permís “ha estat denegat per varis motius que 

no ens semblen justificables”. La iniciativa va servir per 

recollir 708 signatures. Alguns seguidors del Facebook 

del Diari també es van referir a aquesta situació. ‘Diari 

Sant Quirze’ va contactar amb el Consistori Local per 

verificar aquest extrem i conèixer els arguments de la 

decisió, però no es va obtenir una resposta.

L’avioneta, instants abans d’estavellar-se 
contra la grua

Escrit reclamant una castanyada digna
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Maqueta de la futura escola Karogen Assk

L’escola senegalesa impulsada des de Sant Quirze 
iniciarà les classes al setembre del 2014
Redacció / Les tres ONG locals Acció Solidària 

Vallès, Ateneu del Món i Cooperación y Ayuda van 

presentar fa dues setmanes en una sala d’actes 

de la Masia de Can Feliu plena el projecte A Naré, 

consistent en la construcció del centre de formació 

Karogen Assk a Thionck-Essyl (Senegal). El primer 

edifici del centre de formació, que estarà format per 

aules, començarà a construir-se el proper mes de 

gener i es preveu que estigui acabat al juny perquè 

iniciï les classes al setembre del 2014.

Segons va explicar Base A, un col·lectiu d’arquitec-

tes que es dedica a la construcció de projectes de 

solidaritat amb la col·laboració de la universitat UPC 

de Barcelona i el Vallès i que executarà el projecte, 

Karogen Assk constarà de tres edificis, un pou i una 

zona de cultiu, la construcció dels quals finalitzarà 

d’aquí a tres anys segons les previsions. L’edificació 

es realitzarà amb criteris de sostenibilitat ambiental, 

empoderament social, localització de materials de 

la zona, aprofitament de les característiques locals i 

respecte pel medi ambient. La col·laboració de la po-

blació per ajudar a la construcció de l’edifici serà vital.

La formació que es durà a terme a l’escola del Se-

negal anirà dirigida a dones, adults i adolescents i 

oferirà cursos d’alfabetització i classes de formació 

professional, cursos d’agricultura i informàtica. A 

més, tindrà biblioteca, fotocopiadora i una aula amb 

ordinadors.

Breus

Diari Sant Quirze convida els 
seus lectors a unir-se al seu perfil 
de Facebook (facebook.com/
DiariSantQuirze) i Twitter (twitter.
com/diarisantquirze) perquè tothom 
pugui expressar les seves opinions, 
suggeriments i reflexions en veu alta. 
El Diari va néixer fa un any i mig com 
un mitjà de proximitat, proper als 
comerços, proper als veïns, proper a 
les entitats i a allò que preocupa els 
quirzetencs i les quirzetenques.

El Mercat Solidari de Joguines 
i Llibres de Segona Mà de la 
Setmana Solidària es va celebrar 
al Parc de Les Morisques el passat 
diumenge 24 per recaptar fons per 
a La Marató de TV3 i els projectes 
solidaris de les ONG locals. El 
mercat s’emmarcava en la setmana 
solidària de Sant Quirze que 
aquest any tenia com a lema “El 
repte d’un món sostenible”. 

Els Mossos d’Esquadra, amb la 
col·laboració de la Policia Local 
de Sant Quirze i de Castellar 
del Vallès, va desplegar la nit 
del dissabte 9 de novembre un 
dispositiu que es va saldar amb 43 
denunciats per tinença de drogues 
i armes. També es va produir 
una imputació a una persona per 
conduir sense carnet i es van dur 
a terme 21 sancions per resultats 
positius en controls d’alcoholèmia 
i drogues.

Prop de 700 dones han mort a l’estat 
espanyol en l’última dècada a causa de la 
violència masclista. L’entitat Dones per 
Sant Quirze va organitzar una marxa pel 
poble el passat dissabte 23 de novembre 
per alertar que “ens trobem en el pitjor dels 
escenaris possibles”. “Estem tornant enrere, 
cap a una societat on la violència sigui 
silenciada i quedi en l’àmbit domèstic”, 
deia el seu manifest.  
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L’Handbol Sant Quirze cau en zona de descens 
després de perdre amb el Gavà

El Futbol Club Sant Quirze és 
tercer a Segona Catalana

Una mica 
d’oxigen per al 
Dots Sant Quirze

L’equip Sènior A del Club d’Handbol Sant Quirze 

va caure diumenge passat en la zona des descens 

després de perdre al camp de l’Handbol Gavà, rival 

directe per la salvació a la Primera Estatal. Els del 

Baix Llobregat van ser més regulars i es van acabar 

imposant per 29-24. 

Molts nervis en la sortida dels kiris. Desajustats en 

defensa i imprecisos en atac, el Gavà va aprofitar per 

marxar als primers minuts amb un 4-0 de sortida que 

va fer molt de mal, i que es va ampliar fins al 8-2 quasi 

Quatre punts separen a l’equip Amateur A del Futbol 

Club Sant Quirze del segon lloc, que donaria accés a 

la promoció d’ascens a Primera Catalana. En dotze 

jornades disputades, el Sant Quirze ha sumat 24 

punts. L’últim d’ells va ser fruït de l’empat per 2-2 a 

casa del Sabadell Nord, dotzè classificat. En el partit 

de diumenge, els verd i vermells es van posar per 

El Dots del Club de Bàsquet Sant Quirze va aconse-

guir diumenge la victòria  al pavelló esportiu municipal 

davant el Remacat Sa Súria. El marcador final, 59-

52, dóna oxigen als quirzetencs, que són tretzens a 

Segona Catalana i només han guanyat tres partits 

dels onze disputats.  

al primer quart d’hora de partit. El temps mort visitant 

va asserenar els nervis. El Sant Quirze va començar 

a trenar bones combinacions i, mica en mica, va 

anar ficant-se al partit. Tot i això, els gols d’Alejandro 

Arévalo i les aturades de Jordi Anglada, van impedir 

que els visitants ajustessin més el marcador i van 

aconseguit arribar al descans amb un 18-13 favorable. 

A la represa, es va girar la truita i el Sant Quirze va 

sortir molt més sencer. El Gavà va patir per contenir 

l’atac dels verd-i-vermells, amb un gran David Perelló, 

davant al marcador en dues ocasions, amb gols de 

Brian Gil i Carlos Martín, però els locals van igualar 

el matx amb un gol de Kevin Sebastián i un gol de 

Jordi Díaz a l’últim minut. 

El Sant Quirze compta amb el màxim golejador del 

quart grup de Segona Catalana, José Manuel Aznar, 

que ha fet 9 gols en 10 partits jugats. 

i van veure reduït el seu avantatge a dos gols, amb 

un quart d’hora per jugar. Coincidint amb els millors 

moments en atac i defensa, i ben recolzats per la 

porteria, el Gavà va haver de demanar temps mort 

per asserenar l’ equip. En aquell moment, la sort 

no va somriure els quirzetencs, que no van poder 

capgirar el partit tot i disposar de vàries possessions 

consecutives. El Gavà va dominar els darrers minuts 

i va acabar sentenciant gràcies als gols dels seus 

extrems: Raúl Álvarez i Alberto Gaitán. 

Partit entre l’Handbol Gavà i el Sant Quirze 



Economia

La taxa d’atur a Sant Quirze és la quarta 
més baixa del Vallès Occidental

La Cecot i BBVA 
destaquen el valor social 
de l’empresa quirzetenca 
Carinsa

D’GUSTA aposta per 
mantenir viva la cultu-
ra catalana vinculada a 
camps, cellers i granges 

10

1.123 quirzetencs estaven inscrits a les llistes de 

l’atur el passat mes d’octubre, un 11% de la població 

activa. Això suposa un descens de l’1,9% i una taxa 

d’atur que es troba 5 punts per sota de la mitjana de 

Catalunya. De fet, Sant Quirze és el quart municipi del 

Vallès Occidental amb menys persones sense feina, 

per darrere de Matadepera, Gallifa i Sant Cugat. En 

canvi, Badia del Vallès segueix essent el municipi de 

la comarca amb més atur registrat, un 26%, seguit 

per Terrassa, amb un 20.8 % i Rubí, amb un 20%

Pel que fa a la distribució d’atur per sexes a Sant 

Quirze, un 45% són homes i un 55% dones. En 

referència a les edats, el col·lectiu amb més atur és 

Redacció / La patronal catalana Cecot va reconèixer 

el passat octubre la creació de valor social de l’em-

presa quirzetenca Carinsa, fabricant d’aromes per 

al sector alimentari i fragàncies per a productes de 

neteja. En el marc de la dinovena Nit de l’Empresari 

celebrada divendres passat a Terrassa, el grup va 

rebre el premi promogut per BBVA per posar de 

relleu la seva tasca en la creació de llocs de treball 

i la formació dels empleats. La companyia compta 

amb un equip de 150 persones i té previst de crear 

30 nous llocs de feina fins al 2015.

El Grup Carinsa ja va ser reconegut per la Cecot a 

l’edició de l’any passat, quan va ser premiat com a 

empresa més internacional.

el de majors de 45 anys, amb 590 persones, seguit 

de prop per les persones en la franja d’edat entre 

els 25 i els 44 anys.

Publirreportatge / D’GUSTA Productes de la Terra és 

un projecte que té com a objectiu mantenir viva la 

nostra cultura vinculada al camp, cellers i granges 

d’arreu de Catalunya, mantenint el bons hàbits d’ali-

mentació de forma natural i saludable amb productes 

de compra directa “circuit curt”, de proximitat “Km 0” i 

amb criteris de Comerç Just.

Li donem molta importància a l’alimentació natural. 

Així doncs, el 85% dels productes no contenen ad-

ditius, conservants, ni edulcorants.

Ens hem especialitzat en productes sense gluten 

(pasta fresca, embotits curats i cuits, cremes i salses, 

brioxeria).

Per Nadal, fem lots i gran varietat de cistelles i capses 

per regalar. Sigues original i regala Productes de la 

Terra. Tenim un gran sortit de torrons, xocolates, 

neules i dolços, així com una gran varietat de cava 

brut nature i vins a preus anticrisi. 

També estem especialitzat en formatges catalans, 

vins de totes les denominacions d’origen de Cata-

lunya i caves, així com fruita i verdura ecològica i de 

pagès directa del camp. Pròximament disposarem 

de llegums, pasta i fruits secs a granel. 

Compra només el que necessites. Compra al petit 

comerç. Compra a Sant Quirze del Vallès! Us espe-

rem a l’avinguda Pau Casals, 13, local 1. Contacte: 

677474898 – 931433025. 

Representants de Carinsa i de l’Ajuntament, 
després de rebre el premi de la Nit de 
l’Empresari per part de la Cecot. 
Font: Ajuntament de Sant Quirze

Servei d’Ocupació de Catalunya

D’GUSTA, Productes de la Terra
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Avelina Benito (Mercat i Art Viu a Sant Quirze): “Volem que el turisme 
d’art passi pel poble”

Coloms de competició a Sant Quirze

Robert Sendra / La nutricionista i artista local Avelina 

Benito fa 10 anys que va exposar per primer cop els 

seus olis. Com a vicepresidenta de l’Associació de 

Comerciants, va ser una de les principals impulsores 

del projecte Mercat i Art Viu a Sant Quirze (MAVSQ). 

Hi participen 28 artistes del poble mostrant la seva 

obra i 49 comerços. El principal objectiu és convertir el 

poble en un referent de l’art mitjançant una iniciativa 

pionera dins el món local.

RS / L’empresa Ascensores Jaca està situada des de 

fa més de 20 anys al número 28 bis del carrer Pedres 

Blanques. La finca és un d’aquells racons genuïns que 

s’amaguen a Sant Quirze. Una rampa descendent 

dóna accés a la nau industrial però, també, a un hort 

i un camp de vol i viver de coloms que compta amb 

400 exemplars, a més de faisans, paons, pollastres 

de pota blanca, gallines americanes i perdius.

“Ens veiem afavorits per l’entorn de Sant Quirze”, 

reconeix Juan Antonio Campos, colombaire des de 

fa 35 anys, president de l’Associació Columbòfila 

de Vilanova del Vallès i administrador d’Ascensores 

Jaca. “Les aus són el menys complicat del sector 

animal”, explica.

Al local fan criar els coloms creuant races, els en-

trenen, pinten les seves plomes i els alimenten amb 

- Quin és l’objectiu de Mercat i Art Viu a Sant 

Quirze?

Volem dinamitzar el poble a través del comerç i donar 

un impuls a la cultura. Intentarem que Sant Quirze 

arribi a ser un referent en el món de l’art, tant a nivell 

nacional com internacional.

- Quant de temps teniu previst perquè es consolidi 

aquesta marca d’identitat de Sant Quirze?

La prova pilot que tot just comença durarà un any. 

Després preveiem un període de consolidació de 

cinc anys i una renovació per als següents cinc anys.

- Ets la principal promotora d’aquest projecte des 

de l’Associació de Comerciants. Com va sorgir 

la idea?

Ja fa molts anys vaig voler portar a terme una idea 

semblant a través de l’Associació d’Artistes, i ara ha 

estat possible amb l’Associació de Comerciants. El 

que ho ha fet possible és  la complicada situació 

econòmica d’avui en dia. Tothom té clar que avui cal 

sumar i existeix una consciència de treballar plegats 

i amb la societat civil.

- Quines exposicions trobem als comerços del 

poble?

 A partir del passat 23 de novembre, 28 artistes expo-

sen les seves obres de pintura, escultura, fotografia, 

aquarel·la, etc. Les creacions estaran exposades 

permanentment fins al 2 de febrer, moment en què 

començaran noves exposicions i els creadors podran 

mostrar altres obres.

- Quins avantatges té aquesta fórmula per als 

artistes de Sant Quirze?

Poden mostrar la seva obra de forma gratuïta i per-

manent i oferir-la per a la venda. El 15% de les ven-

des es destinaran al projecte per aconseguir el seu 

autofinançament. Una comissió del MAVSQ formada 

per artistes ha escollit a quin comerç s’ubica cada 

exposició en funció del tipus d’obra, l’estil, les mides 

i tècniques i l’activitat de l’establiment. A més, de 

cara al segon any del MAVSQ, també preveiem fer 

intercanvis d’exposicions amb col·lectius d’altres 

poblacions que vulguin participar amb nosaltres.

- Com descriuries el tipus d’art que es fa a Sant 

Quirze?

Sant Quirze és extremadament ric a nivell artístic. 

Tenim una cantera important de músics, arquitectes, 

ballarins, pintors, escultors o escriptors reconeguts. 

Amb el MAVSQ volem que el turisme d’art passi per 

Sant Quirze.

pinsos especials de Baza. També els bategen amb 

noms de guerra que normalment estan prestats pels 

jugadors del Futbol Club Barcelona. Per a aquests co-

loms de competició, que tenen una carrera d’entre cinc 

i sis anys en plenes facultats, es poden arribar a pagar 

més de 30.000 euros, segons assegura Campos.

A la competició hi ha en joc 240 punts que es repar-

teixen durant dues hores de vol. Un colom pot guanyat 

dos punts per minut cada cop que està amb la femella. 

“Ens divertim amb el zel del colom. El més fort, àgil i 

llest serà el que estarà amb la coloma. Per això anem 

perfeccionant les races”. Alguna de les aus criades 

al seu viver estan entre els campions de Catalunya, 

malgrat que on l’esport de la columbicultura té més 

força és a Múrcia, València i Andalusia, amb la façana 

Mediterrània com a denominador comú.

Avelina Benito, responsable d’Actual Diet i 
vicepresidenta de l’Associació de Comerciants 

Juan Antonio Campos és colombaire des de fa 35 anys

Prop de 400 exemplars de coloms es troben al viver de 
Juan Antonio Campos
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Jordi Villas (Tot Estudi Knowledge):
“L’ensenyament d’idiomes ha millorat bastant en els últims anys”
Robert Sendra / L’acadèmia d’idiomes i reforç escolar 

Tot Estudi Knowledge va arribar a Sant Quirze fa tres 

anys per renovar l’ensenyament de llengües estrangeres 

al poble. La pràctica constant de l’expressió oral, una 

aposta per uns estudis adaptats a cada necessitat i 

preus que parteixen dels 35 euros mensuals són els trets 

distintius de l’escola. Actualment, Tot Estudi Knowledge 

té més d’un centenar d’alumnes i cinc professors. Un 

dels desitjos del seu director, Jordi Villas, és que l’anglès 

de Catalunya assoleixi el nivell europeu.   

- Com va sorgir el projecte de Tot Estudi Knowledge?

El projecte va néixer fa tres anys com una forma d’englo-

bar l’estudi de l’anglès, el francès i l’alemany, a més del 

reforç escolar. Volíem oferir a Sant Quirze els mateixos 

serveis que hi ha a les grans ciutats, sense haver-se 

de desplaçar. D’aquesta manera ampliem l’oferta que 

ofereixen les altres acadèmies del poble. A més, estem 

oberts a impartir altres idiomes, com per exemple el rus 

i el xinès, que ja vam oferir en el seu dia.

- A nivell personal, què t’ha portat a dirigir aquest 

negoci?

De petit jo era un nen d’esplai i al cap d’uns anys vaig 

passar a ser monitor. Vaig estudiar Magisteri, el que 

després van ser ciències de l’educació, amb l’especia-

litat de llengües estrangeres. He tingut experiència a 

l’estranger i als estius passo temporades a Anglaterra 

per poder perfeccionar constantment l’anglès, que és 

l’idioma que jo ensenyo.

- Recomaneu que els nens comencin a estudiar una 

nova llengua des d’edats preescolars?

Com més petits són els infants més esponja són. Si 

comencen a practicar l’idioma des de petits, el tenen molt 

arrelat i interioritzat. A més, els nens i les nenes tenen 

més facilitat per participar a classe i practicar l’idioma, 

ja que els alumnes més grans tenen més vergonyes.

- Per tenir un bon nivell d’anglès no són suficients 

els estudis que s’imparteixen a les escoles públi-

ques?

L’estudi dels idiomes a les escoles ha millorat bastant 

en els últims anys. Tot i això, anem endarrerits respecte 

a la resta de la Unió Europea i països com Portugal 

ens passen molt per davant. El futur l’hem de buscar 

a Europa.

- Què busquen els pares quan apunten els fills a 

l’acadèmia, així com els adults que es matriculen?

Tant uns com els altres volen treballar la part oral de la 

llengua. A més, els adults busquen el vessant pràctic de 

l’idioma: poder viatjar i desenvolupar-se correctament, 

entenent i fent-se entendre. Paral·lelament, oferim pro-

grames de preparació per als exàmens First Certificate 

i CAE, útil per exemple a l’hora d’estudiar una carrera a 

l’estranger. Per això, també ens centrem en la gramàtica.

- Quina és la vostra metodologia de treball a les 

aules?

Les classes són de grups reduïts, de cinc o sis alumnes. 

Prioritzem l’expressió oral. Aproximadament el 80% del 

temps abordem aquest aspecte. Com a segon pas estu-

diem l’expressió escrita. És un element molt necessari 

a l’hora d’aprovar els exàmens de les escoles. Apostem 

per no posar pressions i aprendre sobre la marxa, en 

el temps que sigui necessari. No tenim perquè acabar 

un llibre de text en un únic curs. També hem de tenir 

en compte que calen grups separats per edats perquè 

tots els alumnes vagin al mateix ritme. No pot assolir la 

mateixa velocitat un estudiant de 20 anys que un de 50.

- Quins canvis educatius ens calen perquè l’anglès 

deixi de ser l’eterna assignatura pendent?

Ja s’estan produint moviments positius, com per exemple 

l’estudi a les escoles d’una assignatura com plàstica, 

educació física o matemàtiques en anglès. És el que 

es coneix com CLIL (Content and Language Integrated 

Learning). També comença a funcionar algun canal de 

televisió infantil amb programes en anglès. Per contra, 

hi ha molts interessos creats al voltant del doblatge de 

pel·lícules al castellà. Suposo que els veritables canvis 

els notarem a partir de la propera generació, quan els 

petits d’avui en dia que estan familiaritzats amb l’anglès 

puguin renovar el sistema.

- Un altre dels vostres serveis és el del reforç escolar. 

Quina sistema de treball seguiu?

Treballem des dels problemes de l’alumne, abordant 

allò que els costa més. La majoria dels estudiants són 

de secundària, i les matèries que més costen són les 

matemàtiques, la física i la química. En aquests casos, 

el que fem és practicar, repetir i explicar allò que no s’ha 

entès de totes les formes que faci falta.

Tot Estudi Knowledge es proposa despertar la part divertida d’aprendre idiomes


