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Allau d’activitats de Nadal 
a Sant Quirze 
Durant tot el mes de desembre es succeeixen a Sant 

Quirze activitats per a tots els públics relacionades 

amb les festes de Nadal i amb la solidaritat que 

acompanya aquestes dates. 

Un dels actes més destacats previstos per als propers 

dies és la Cursa de la Llufa i una pista americana 

adreçada als infants que organitza dissabte 28 de 

desembre l’entitat Sant Quirze Té Vida. A més, durant 

els dies 3 i 4 de gener el Parc de les Morisques serà 

l’escenari del Campament Reial. Sant Quirze Té Vida 

organitza aquest esdeveniment les dues jornades 

de 17 a 21 hores. Els més petits podran acostar-s’hi 

per fer arribar les cartes a Ses Majestats els Reis 

d’Orient, que visitaran el municipi en el marc de la 

tradicional Cavalcada el dia 5 de gener. El recorregut 

començarà a la rambla de Lluís Companys a les 18 

hores i finalitzarà a la plaça de la Vila. 

Els primers compassos de les festes van arribar de la 

mà de La Marató de TV3, que aquest any tenia com 

a objectiu recaptar fons per a la recerca biomèdica 

entorn a les malalties neurodegeneratives i va acon-

seguir recaptar més de 9,5 milions d’euros. Entitats, 

comerços i Ajuntament es van bolcar perquè Sant 

Quirze contribuís en aquesta campanya organitzada 

per Televisió de Catalunya.

Durant el cap de setmana passat també va tenir lloc 

el Mercat de Santa Llúcia a l’escola Purificació Salas, 

zumba solidària a càrrec de l’Espai de Dansa Sant 

Quirze, Pare Noel a la plaça d’Anselm Clavé, l’obra 

de teatre “Quina família” d’Els Mandukos i el concert 

de Nadal de l’Escola de Música. Per la seva banda, 

l’Escola bressol Picarol Blau va organitzar una cantada 

de Nadales al Casal d’Avis. Diumenge va continuar 

amb la marxa solidària de Pare Noels de l’Associació 

de Comerciants o un mercat solidari de joguines i 

llibres de segona mà, entre d’altres. 

Cartell del cicle d’activitats de Nadal. 
Font: Ajuntament de Sant Quirze.  
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Diari Sant Quirze convida escoles, acadèmies 
i entitats a gravar les seves nadales per felicitar les 
Festes a tots els veïns
Voleu desitjar un bon Nadal als vostres amics, com-

panys, veïns i familiars de Sant Quirze? Diari Sant 

Quirze us ofereix una forma original i divertida d’acon-

seguir-ho a través d’un vídeo en el qual podeu cantar 

una nadala que difondrem a través del nostre web. 

Aquesta iniciativa està oberta a qualsevol escola, 

comerç, entitat i ciutadà que hi vulgui participar. 

Ens podeu enviar els vídeos fins al 28 de desembre. 

Publicarem les nadales a partir del 13 de desembre, 

dia de Santa Llúcia, i fins al dia de Reis.

El vídeo pot durar un màxim de 3 minuts i ha d’estar, 

preferiblement, en format AVI o MPG. Per enviar-lo a 

la redacció del Diari, podeu fer servir la plataforma 

de transferència d’arxius WeTransferhttps: //www.

wetransfer.com/

Un cop entreu a WeTransfer, podeu clicar “+ Añadir 

archivos” per carregar el vostre vídeo. A “e-mail del 

amigo” heu d’introduir el mail de la redacció del Diari: 

redacció@diarisantquirze.cat. Al camp inferior heu 

d’introduir el vostre propi correu electrònic. Final-

ment, a l’apartat “mensaje” ens podeu indicar quina 

entitat, escola o comerç sou i, si ho voleu, el nom 

de les persones que hi participen. Un cop fet això, si 

cliqueu “Transferencia” començarà l’enviament, que 

pot trigar uns minuts.
Imatge d’arxiu de la cantada de nadales de l’Escola 
de Música l’any 2012

Breus

La Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona 
ha lliurat 208 joguines a la Regidoria de 
Benestar Social i Família de l’Ajuntament 
de Sant Quirze per tal de repartir-les entre 
79 nens i nenes del municipi. Aquesta 
actuació s’emmarca en la campanya Joguines 
Solidàries que des de fa 14 anys l’entitat 
financera duu a terme a la comarca, i 
l’objectiu és que cap infant es perdi la il·lusió 
de rebre un regal i desembolicar un paquet 
durant les festes.

Fins al proper 6 de gener, els llums ornamentals 
de Nadal es mantindran encesos als principals 
carrers de Sant Quirze de 17.30 a 23 hores. 
L’objectiu de la il·luminació és que “sigui 
agradable estar al carrer, voltar, veure aparadors 
i conèixer l’àmplia oferta de productes de 
què disposen”, apunta Míriam Casaramona, 
regidora de Comerç. També molts aparadors 
estan guarnits aquests dies, i els millors optaran 
a triomfar al Concurs d’Aparadors i Parades de 
Mercat que organitza cada any, i ja en van 44, la 
Cambra de Comerç de Sabadell. 

El brasiler de Barcelona Paulinho Lêmos va portar el 
passat 14 de desembre la bossa nova a la sala històrica 
de La Patronal, en el tradicional concert de Nadal 
que organitza l’Ateneu del Món amb la col·laboració 
de l’Ajuntament. Els guanys recaptats amb el preu 
de l’entrada es destinen al projecte de construcció 
del centre de formació Karogen Assk al Senegal. El 
quartet format per Lêmos, Mark Aanderud, Martin 
Laportilla i Salvador Toscano van portar a Sant 
Quirze les melodies íntimes i elegants d’aquest gènere 
popular brasiler nascut a finals dels anys 50 que 
combina jazz i samba. 
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EDITORIAL: 
Sopars d’empresa per Nadal. Què pot passar?

L’ENQUESTA
Vol que Catalunya esdevingui un estat?

En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent?

La crisi també ha transformat els sopars d’empresa 

de Nadal, normalment abans pagats per les compan-

yies, i dóna pas a altres noves situacions,  en què 

els mateixos treballadors ho organitzen, ja que per 

a molts és una bona pràctica trobar-se encara que 

sigui un dia en un àmbit diferent al laboral.

Què pot passar? Passen coses i hi ha estudis que les 

avaluen i qüestionen sobre els efectes posteriors en 

les relacions laborals. En tot cas pensi que els seus 

col·legues  no seran tan comprensius com la nit del 

sopar de Nadal, ja que l’alcohol i en altres casos 

la perspectiva d’unes vacances crea una positiva 

eufòria que en molts casos s’evapora el dia després.

Els sociòlegs que estudien els comportaments hu-

Sí 85 %
No 15%

Sí 64%
No 21%

mans han arribat a algunes conclusions – la sort 

de la sociologia és que és opinable—i per exemple 

Ronan Chastellier, francès, en un estudi  de l’any 

2011,  ja constata que “les relacions en els centres de 

treball han passat de la prohibició als sentiments i a 

l’amor,  a ser un lloc on la gent es trobi normalitzant 

les relacions que estableixin“.

Les llargues jornades laborals, l’accés a xarxes 

socials i en particular els correus electrònics, fan 

del flirteig online una realitat que en el seu estudi 

quantifica: el 31% dels 1.100 enquestats admetien 

haver tingut un affaire en el treball, però la majoria, 

el 63%, el va descriure com una aventura fugaç i 

sense continuïtat.

En un altre estudi al diari italià La República s’afirmava 

que “les persones rendeixen més en el seu treball si 

tenen alguna història d’amor a la feina, que resulta 

beneficiós per a la salut i fa els treballadors més 

creatius, imaginatius i genera bon humor “.

El diari americà Business Insider, mitjançant una 

altra enquesta entre 2.500 participants realitzada la 

primavera del 2013, concloïa: “El 54% va reconèixer  

que havia tingut relacions en el treball, i la majoria, 

el 70%, assenyalava que no havia tingut cap impacte 

en la seva trajectòria laboral; un 14% admetia que li 

va ajudar i només un 4% va haver de deixar la feina“.

En una enquesta electrònica amb 4.484 participants 

feta aquests dies al diari El País, sense garanties 

sobre les respostes,  el 69% accepta les relacions en 

el treball ja que no es vol posar barreres i pot sortir 

bé, i per contra el 30% s’oposa perquè es arriscat 

per a la seva carrera.

En tots els estudis consultats es planteja l’augment 

de la  permissivitat, però no s’accepten quan es 

produeixen entre persones de diferent status labo-

ral,  ja que són causa d’efectes colaterals: tractes 

de favor, enveges, pressions i, per tant, són com a 

mínim perilloses.

Què posar-se? És una primera  decisió. On seure? 

És una altra. Fins a on deixar que arribin les copes? 

A nivell individual i organitzatiu, és important triar el 

lloc adequat per tenir una nit sense sorpreses desa-

gradables, i és recomanable triar un preu tancat, que 

no sigui inferior a 20€. Aquestes són recomanacions 

bàsiques per fer d’aquesta sortida nocturna –prefe-

rentment–, una desitjable aventura on vostè arribi 

fins on vulgui i sense prejudicis.

L’editor

editor@diarisantquirze.cat

Els sopars de Nadal d’empresa poden ser una Caixa de 
sorpreses.
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Agraïment de Dones per Sant Quirze

Nadal desembre 2013 a La Marieta

Dones per Sant Quirze / Dones per Sant Quirze 

volem expressar el nostre agraïment a tots i totes 

els qui ens vau acompanyar en la nostra marxa de 

dissabte 23 de novembre contra la violència masclista. 

És responsabilitat de tothom continuar treballant per 

una societat lliure de violència, més justa i igualitària, 

on la violència no quedi silenciada sinó al contrari, 

denunciada i rebutjada.

Gràcies a tothom!

Podeu veure el recull d’imatges de la marxa al nostre 

blog: http://donespersantquirze.blogspot.com

Llar d’Infants La Marieta / Sense gairebé adonar-nos 

ja estem preparant-nos per acollir una de les festes 

que més els agraden als més petits de cada casa… 

les festes de Nadal!!

Des de la Llar d’Infants La Marieta aprofitem l’avi-

nentesa per felicitar-vos aquestes festes i desitjar-vos 

que el pròxim any vingui carregat de feina, salut i 

moltíssim amor.

Aquests dies hem començat a decorar l’escola i 

alhora a treballar les diferents tradicions associades 

a aquestes festivitats. Fa uns dies els nens i nenes 

de P-2 van trobar el Caga Tió per un racó de l’escola. 

No sabem com! Però d’un dia per a un altre, el vam 

trobar. El vam trobar molt tapadet i creiem que amb 

molta gana, perquè no para de menjar-se tot el que 

deixem al seu abast…

Ja sabem, de cursos anteriors, que els nens i les 

nenes gaudeixen molt amb aquest personatge, que 

ens serveix com a excusa per treballar una de les 

tradicions més populars catalanes, amb cançons, con-

Marxa contra la violència masclista a l’avinguda Pau Casals.

Llar d’Infants La Marieta.

tes i dites que tenen al Caga Tió com a protagonista.

Per una altra banda, també treballem Els Reis Mags 

de l’Orient. Tenim la gran sort que abans de la Nit de 

Reis ens visitarà l’Ambaixador Reial de SS.MM els 

Reis Mags de l’Orient. I, el dia del Festival de Nadal 

de l’escola, l’Ambaixador estarà tota la tarda a La 

Marieta per tal que totes les famílies dels nostres 

nens i nenes puguem entregar-li personalment la 

carta amb els nostres desitjos…

I finalment, amb l’objectiu d’ampliar vocabulari i 

apropar els nostres infants a la cultura i tradicions 

angleses, treballem la figura del Father Christmas. 

La treballem única i exclusivament amb l’especialista 

d’anglès, per tal de respectar el procés d’immersió lin-

güística del nostre PEC (Projecte Educatiu de Centre).

Així que des de la Llar d’Infants La Marieta us desit-

gem a tots i a totes un BON NADAL i us convidem el 

pròxim dia 20 de desembre a que ens visiteu i gaudiu 

d’una tarda plena de sorpreses molt nadalenques!

Us hi esperem!
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Els partits sobiranistes acorden la pregunta d’un referèndum de difícil celebració

El PSC assegura que tota l’oposició ha acordat 
derogar la reforma de les pensions del PP quan 
canviï la majoria parlamentària actual

Redacció / Les forces catalanes a favor del dret a decidir 
(CiU, ERC, ICV-EUiA i la CUP), amb l’absència destacada 
del PSC, van pactar divendres passat la pregunta per a un 
referèndum d’autodeterminació i la data de celebració del 
mateix, que seria el 9 de novembre del 2014. La consulta 
plantejada té una pregunta doble: “Vol que Catalunya es-
devingui un estat? En cas afirmatiu, vol que aquest estat 
sigui independent?”. Els seus partidaris alaben la unitat 
política assolida i el caràcter inclusiu de la pregunta, que 
obre les portes a la negociació d’un estat federal en cas que 
triomfi un “sí” a la primera pregunta i un “no” a la segona.
Mentre la possibilitat d’un referèndum es va coent, la Ge-
neralitat impulsarà a partir del proper gener una campanya 
a nivell internacional i dins d’Espanya per fer pedagogia 
sobre el dret a votar, una opció que compta amb el suport 
del 71% dels catalans, segons el Centre d’Estudis d’Opinió. 

La reforma de les pensions aprovada en solitari pel Partit 
Popular té els dies comptats, a jutjar pel que va dir al Casal 
d’Avis de Sant Quirze la diputada socialista al Congrés dels 
Diputats Isabel López Chamosa, que també és portaveu 
en la Comissió del Pacte de Toledo. “Hi ha un acord de 
totes les forces polítiques perquè quan canviï la majoria 
en el Congrés, aquesta proposta es derogui”, va afirmar.
“Fins al moment totes les reformes del sistema de pensions 
s’havien fet de forma consensuada amb els agents socials 
i empresarials en el marc del Pacte de Toledo, excepte 
aquesta reforma que no té el consens de ningú”, va apuntar. 
També va denunciar que el fet que a la comissió d’experts 
consultats sobre la proposta hi hagués professionals d’asse-

El president de la Generalitat, Artur Mas, anuncia l’acord 
de pregunta i data per al referèndum d’autodeterminació

Sílvia Peralta, secretària del PSC Sant Quirze, durant la xerrada

Davant la formulació de la pregunta, tant el Partit Popular 
com el PSOE s’han mostrat taxatius a l’hora d’assegurar 
que la consulta no es celebrarà i que no hi ha res a negociar. 
Tal com van pactar els grups sobiranistes, el Parlament 
aprovarà una proposició de llei per demanar al Congrés 
dels Diputats les competències per convocar la consulta. 
Davant la previsible negativa, el Parlament aprovarà una 
llei de consultes catalana, però el govern central podrà 
recorre-la al Tribunal Constitucional i deixar-la en suspens, 
paralitzant el procés. 
Una altra possibilitat seria que el propi Estat convoqués un 
referèndum o que el Parlament català demanés una reforma 
constitucional per poder-lo convocar. Si cap d’aquestes 
vies arribés a bon port, la darrera opció passaria per unes 
eleccions amb caràcter plebiscitari per tal de declarar 
unilateralment la independència. 

gurances i de plans de pensions demostra que la principal 
pretensió d’aquesta reforma és “fer negoci amb les pensions 
igual com s’ha fet amb la resta de serveis públics”.
La reforma de les pensions té com a objectiu que la re-
valoralització de les mateixes es realitzi en funció dels 
ingressos i despeses de la Seguretat Social. D’aquesta 
forma, l’increment anual de les pensions es deslliga de 
la inflació i, per tant, el poder adquisitiu dels pensionistes 
tendirà a anar a la baixa. Concretament, en èpoques de crisi 
la revalorització serà del 0,25% i en èpoques de creixement 
serà de l’IPC més el 0,25%, tot i que probablement el Partit 
Popular cedirà al Senat i la reforma es concretarà amb un 
augment de l’IPC més el 50%.

Així doncs, l’any 2014 les pensions pujaran un 0,25%, 
la qual cosa suposa entre 0,5 i 3 euros al mes per a les 
pensions mínimes. Els defensors de la reforma asseguren 
que la reforma garanteix la sostenibilitat del sistema. En 
una jornada patrocinada per companyies asseguradores 
a Madrid a finals de novembre, els ponents van celebrar 
la mesura en considerar-la imprescindible per garantir el 
futur del sistema de pensions i van afegir que s’hagués 
hagut d’aplicar abans per no haver de trencar la guardiola 
del Fons de Reserva. En la mateixa línia, l’economista Luis 
Garicano va posar en dubte que el PSOE pugui derogar 
la reforma quan tingui prou recolzament parlamentari, i 
va matisar que més aviat haurà de fer una reforma major.

En aquest cas, la Constitució preveu que el govern espan-
yol pugui “adoptar les mesures necessàries per obligar la 
comunitat autònoma al compliment forçós d’aquestes obli-
gacions o per a la protecció del mencionat interès general”.  
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Ramón Ocampo (Cáritas): “Sant Quirze és un donant net en el 
Gran Recapte d’Aliments” 

S’obre el termini de sol·licituds per accedir als 
pisos de protecció oficial de Mas Duran III

Robert Sendra / Ramón Ocampo, coordinador del 

Gran Recapte d’Aliments a Sant Quirze i membre de 

Cáritas, no és partidari de parlar d’èxits en referència 

a la iniciativa solidària que va tenir lloc a arreu de 

Catalunya  el 29 i 30 de novembre i que va aconseguir 

recaptar 3.075 tones d’aliments bàsics gràcies a les 

aportacions de milers de ciutadans. “El veritable èxit 

seria que aquestes accions no fessin falta”, apunta. El 

fet, però, és que a Sant Quirze també es van superar 

Redacció / L’empresa municipal d’habitatges COMU 

Sant Quirze ha obert el període de sol·licituds per 

accedir al lloguer d’un dels pisos de protecció oficial 

de la promoció Mas Duran III (al carrer Clementina 

Arderiu, 6). Per participar en el procediment cal estar 

inscrit al registre de sol·licitants d’habitatge de Pro-

tecció Oficial i presentar les sol·licituds a les Oficines 

d’Atenció Ciutadana abans del 13 de gener.

Els habitatges de la promoció Mas Duran III tenen 

entre 1 i 3 habitacions amb plaça d’aparcament i 

traster i tenen una superfície útil d’entre 45 i 70 m2. 

Els preus del lloguer van des dels 448 al 625 euros 

mensuals.

les previsions i es van recaptar 16,4 tones de menjar, 

un 30% més que l’any passat.

El voluntariat també va ser la nota positiva de la doble 

jornada, ja que 76 persones van ajudar a recollir les 

aportacions dels ciutadans i a demanar la participació. 

A més del centre de recollida de l’Alcampo, que ja 

fa tres anys que es suma a la campanya, enguany 

també van participar els establiments de Sant Quirze 

de Pròxim i Bismarck i, de forma extraoficial, BonÀrea.

L’embranzida d’aquesta iniciativa de la Fundació 

Banc dels Aliments ha anat en augment any rere 

any conforme la crisi i la dificultat per accedir als 

aliments per a moltes famílies es convertia en un 

problema més greu. En aquesta edició, a més, hi ha 

hagut una novetat logística que ha suposat una major 

proximitat a les necessitats territorials. Si fins ara tota 

la recaptació es destinava al Banc dels Aliments de 

la Zona Franca des d’on es realitzava la distribució, 

aquest any, de forma pilot, la recaptació s’ha gestionat 

comarca a comarca.

Segons explica Ramón Ocampo, com que Sant Quir-

ze és un poble amb un nivell adquisitiu per sobre de 

la mitjana i Cáritas al municipi atén a prop de 240 

beneficiaris, el poble es va quedar amb 3.700 quilos 

dels més de 16.000 recaptats que, entre d’altres 

coses, permeten tenir provisions de llet fins al març. 

“Sant Quirze és un donant net en el Gran Recapte 

d’Aliments”, destaca Ocampo.

Més enllà d’aquest gran esdeveniment solidari, Ra-

món Ocampo explica que hi ha altres iniciatives 

que es mantenen al llarg de l’any. A l’època estival, 

per exemple, aquest 2013 va tenir lloc la campanya 

“La fam no fa vacances”. A més, prop d’un centenar 

d’empreses lliuren els seus excedents als bancs 

d’aliments i hi ha acords amb empreses distribuïdores 

i supermercats per donar aliments pròxims a la data 

de caducitat o amb algun desperfecte a l’envàs a 

les organitzacions solidàries. D’altra banda, la Unió 

Europea compra excedents d’arròs i cereals i els 

reintrodueix al sistema productiu, tot i que aquest 

suport va a la baixa dins la política actual per fomentar 

la reducció de l’excedent.

Requisits

Podran optar al sorteig els ciutadans i ciutadanes de 

Sant Quirze que compleixin els següents requisits:

- Tenir entre 18 anys i 35 anys.

- Estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habi-

tatge de Protecció Oficial.

- Estar o haver estat empadronat un mínim de 3 anys 

a Sant Quirze del Vallès.

- No ser propietari o copropietari, ni titular d’un dret 

efectiu d’ús o gaudi sobre cap habitatge. Tampoc 

podrà ser-ho cap dels membres de la unitat de con-

vivència de la persona que vagi a conviure a l’habi-

tatge protegit.

- No ser adjudicatari d’un habitatge en règim de 

lloguer de protecció oficial i no haver estat mai adju-

dicatari d’un pis de COMU.

- Estar al corrent del pagament de tributs municipals.

- No haver estat sotmès a procediments sanciona-

dors o similar.

- Que el lloguer de l’habitatge a adjudicar no superi 

el 40% dels ingressos mensuals nets de la unitat 

de convivència.

- No superar la suma d’ingressos dels membres 

d’unitat de convivència següents:

1 membre = 34.790,67€.

2 membres = 46.114,29€.

3 membres = 48.097,70€.

4 membres = 48.268,97€.

Gran Recapte del 2012 a l’Alcampo de 
Sant Quirze

Promoció Mas Duran III
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Feix de cables de fibra òptica

La fibra òptica arribarà al 80% de les cases de Sant 
Quirze el primer trimestre del 2014
Redacció / El 2014 serà l’any de la fibra òptica a 

Sant Quirze. Així ho va explicar el director general de 

Telefónica a Catalunya, Kim Faura, a l’alcaldessa de 

Sant Quirze Montserrat Mundi, en la reunió que van 

mantenir a finals de novembre per conèixer el detall 

de les obres de desplegament d’aquesta tecnologia. 

Segons el màxim responsable de la companyia de 

telecomunicacions a la regió, els treballs s’iniciaran 

al primer trimestre. Passat aquest període, es preveu 

que el 80% de les llars ja comptin amb una banda 

ampla de 100 MB  que també les empreses amb seu 

al municipi es beneficiïn d’aquest augment de velocitat 

que també s’implementarà als polígons industrials.

Segons Mundi, la fibra òptica “és una prioritat pel 

govern municipal; hem treballat molt per fer-la rea-

litat i ara se situa el municipi entre les ciutats més 

avançades tecnològicament”.  També és una prioritat 

per a la Generalitat, que té un pla per al desplegament 

de la fibra òptica que preveu que 3 milions de llars 

(prop de la meitat) disposin d’aquest servei a finals 

d’any. Tant el Plan Avanza 2 de desenvolupament 

de la societat de la informació com l’Agenda Digital 

Europea preveuen una progressiva implantació de 

la fibra òptica, fins arribar a un 50% de les llars 

europees l’any 2020.

El desplegament de la fibra òptica fins a la llar ofereix 

una velocitat de 100 MB reals, tot un salt de qualitat 

respecte al servei actual que hi ha a Sant Quirze, 

amb les llars d’algunes urbanitzacions que reben 

3 MB per segon, tal com han indicat a aquest diari 

alguns lectors.  La fibra òptica permet l’ús òptim de 

televisió d’alta definició, jocs online, videoconferència 

de màxima qualitat i navegació ultraràpida per Inter-

net, combinant fins i tot diversos dispositius a l’hora. 

Breus

Les acadèmies d’idiomes FIAC Sant Quirze i Tot 
Estudi Knowledge imparteixen dos cursos d’anglès 
a la Biblioteca dividits en nivell mig i avançat que 
tenen lloc una hora a la setmana per un preu de 
60 euros per trimestre. Aquest programa formatiu 
s’ha concretat aquesta desembre amb la signatura 
d’un conveni amb l’Ajuntament de Sant Quirze 
que tindrà vigència fins al 30 de juny del 2014. Els 
horaris dels cursos són: dissabtes de 10.30 a 11.30 
per al nivell mig, i dimarts de 18 a 19 hores per al 
nivell avançat.

L’ONG de Sant Quirze Ateneu del Món va rebre el 
reconeixement de Creu Roja Sabadell en un acte 
celebrat el passat dimecres 20 de novembre que va 
reunir a amics i col·laboradors de l’entitat. El projecte 
amb què aquest 2013 ha col·laborat l’Ateneu del Món 
amb Creu Roja Sabadell ha estat el casal d’estiu per 
a un grup de nens i nenes amb risc d’exclusió social 
que venien de Serveis Socials i que també van tenir 
accés a vals de menjar per a les seves famílies. Els prop 
de 3.000 euros que es van recaptar per al projecte 
provenien de la divuitena Festa Cubana celebrada per 
l’Ateneu del Món a Sant Quirze. 

La Taula Comarcal de Joventut es va reunir a 
finals de novembre amb la presència dels 23 
regidors de joventut del Vallès Occidental, amb 
l’objectiu d’identificar les problemàtiques dels 
146.649 joves de la comarca i traçar propostes 
concretes que s’acabaran concretant en el Pla 
d’actuació territorial de polítiques de joventut 
2014-2016. Destaquen punts com la millora de 
la trajectòria educativa, la laboral, la transició 
domiciliària, la promoció de la vida saludable, la 
participació en allò col·lectiu i l’accés a la cultura.

També millora la productivitat i eficiència de l’activitat 

empresarial i comercial, millora la connexió mòbil via 

wifi (el 70% de les connexions amb smartphone es 

realitzen mitjançant aquest sistema) i incrementa les 

possibilitats de l’administració electrònica.
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Sant Quirze acollirà la primera edició del Football Fest ‘13

L’Handbol Sant Quirze es 
retroba amb la victòria vuit 
jornades després
L’Handbol Sant Quirze ha trencat la seva mala ratxa, 

gràcies a la important victòria de diumenge passat al 

Poliesportiu Can Casablancas, enfront la UE Sarrià 

de Ter. Els de Girona venien molt forts desprès de 

cinc victòries consecutives mentre que els locals ja 

acumulaven vuit jornades sense puntuar.  Victòria 

treballada i anímica, doncs el Sant Quirze agafa aire 

en la seva lluita per la permanència. 

La primera part va ser molt igualada. Els homes de 

Josep Espar van comandar el marcador amb avan-

tatges mínims durant el primers compassos de joc. 

Ben liderats pels gols en distància de Josep Ballester, 

el Sant Quirze va haver de treballar de valent per 

mantenir la igualtat. Quan els locals es van fer amb 

el ritme de joc, Carles Carrillo, màxim anotador del 

partit amb deu gols, va agafar les regnes de l’equip 

i va aconseguir trencar el marcador. Un parcial en 

contra de 5-0 en sis minuts va obligar els visitants a 

demanar un temps mort que va resultar insuficient, 

ja que els quirzetencs van arribar al descans amb un 

avantatge de 4 gols al marcador: 17-13. 

Redacció / Avui dia ningú dubta que el futbol és 

entreteniment i espectacle. Conscient d’això, el Futbol 

Club Sant Quirze s’acomiadarà d’aquest 2013 amb 

la primera edició del Football Fest que tindrà lloc el 

dia 28 de desembre al camp municipal. De 9 a 21 

hores, es viuran 12 hores de futbol 7, música a càrrec 

del Dj DIN&TAKT i festa. Les inscripcions, que poden 

realitzar-se fins al 20 de desembre, tenen un preu de 

200 euros per equip i es poden realitzar a través del 

mail infofootballfest@gmail.com.

Poden participar al Football Fest ’13 jugadors d’entre 

A la represa es va mantenir la dinàmica dels darrers 

minuts del primer període. El Sant Quirze va dominar 

el partit i va obligar a anar a remolc els sarrianencs, 

que van veure com la diferència al marcador no es 

movia, quan quasi es complia el primer quart d’ 

hora: 24-19. 

Un nou temps mort del Sarrià va activar els seus 

jugadors, que van aconseguir reduir les distàncies a 

la mínima, obligant els homes de Ramon Plans a de-

manar temps mort. Els kiris es van asserenar, ajudats 

per les intervencions de la porteria, i van aconseguir 

mantenir la renda de quatre gols a favor gairebé fins 

al final, on els visitants van intentar trencar el partit 

amb una defensa pressionant. El partit es va trencar 

definitivament i els dos darrers minuts van ser una 

autèntica bogeria, amb un intercanvi de gols constant.

No hi va haver temps per a les sorpreses, els locals no 

van badar i el xiulet final va suposar una necessitada 

victòria del Sant Quirze per 31-29, que va fer esclatar 

tothom d’alegria, ja que els quirzetencs sumen ja 6 

punts a la classificació.

Text: Club d’Handbol Sant Quirze.

Partit entre l’Handbol Gavà i el Sant Quirze 

Partit entre l’Handbol Gavà i el Sant Quirze 

18 i 35 anys. En la categoria masculina es disputarà 

una fase de lliga i una fase final amb eliminatòries. 

El primer premi està valorat en 1.200 euros (600 en 

metàl·lic i 600 en productes dels patrocinadors) i el 

segon és de 200 euros. Pel que fa a les noies, es 

disputarà un partit gratuït.

D’altra banda, es lliurarà un pack de benvinguda a 

tots els participants i s’oferirà un esmorzar gratuït. 

També es sortejaran regals dels patrocinadors com 

samarretes, camises, begudes energètiques, serveis 

d’estètica i perruqueries, etc.
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El pilot castellarenc Xavi Dols s’exhibeix al 
Freestyle Motocross Benidorm

El Futbol Club Sant Quirze tomba al líder i és un aspirant clar a l’ascens

El Dots Sant Quirze 
masculí acaba l’any en 
bona forma

10

Redacció / El pilot de Castellar del Vallès Xavi Dols, 

que forma part de l’equip de l’empresa quirzetenca 

GRB Sports, va ser tercer al Freestyle Motocross que 

el passat divendres 6 va reunir a la plaça de toros de 

Benidorm alguns dels millors saltadors d’Espanya, 

José Miralles, subcampió mundial; Dylan Trull, cam-

pió nacional; Dylan Trull, Edu García i Raúl Lerena.

L’empresa GRB Sports (Guardiola Racing Bike) és 

una iniciativa de l’expilot i emprenedor quirzetenc 

Marc Guardiola, que va ser campió de Catalunya de 

Supermotard per primer cop als 15 anys. GRB és una 

empresa especialitzada en escola mecànica, esdeve-

niments de freestyle, management de pilots i equips 

de competició en el món del motor a dues rodes.

El primer equip del Futbol Club Sant Quirze es manté 

intractable. Ho va tornar a demostrar diumenge pas-

sat a Manresa, a casa del líder de grup de Segona 

Catalana, amb un gol solitari de José Manuel Aznar 

al minut 40 de joc. 

Després d’un inici de temporada complicat on els 

punts es resistien, el primer equip masculí del Sant 

Quirze Bàsquet Club comença a encadenar victòries. 

Diumenge passat ho va fer amb un contundent 68 a 

47 davant el Balaguer. D’aquesta manera, acumula 

tres jornades guanyant, fet que ha permès a l’equip 

passar de la quinzena a la desena posició a la Segona 

Categoria, tot i que encara queden lluny les primeres 

posicions, encapçalades pel Vilatorrada. 

Pel que fa a les noies del primer equip del Sant Quirze, 

diumenge van perdre per 59-43 davant el Ripollet. 

Amb només dues victòries, l’equip femení és desè 

de la Tercera Categoria amb 11 punts. 

Xavi Dols en un dels seus salts a BenidormXavi Dols en un dels seus salts a Benidorm

Classificació a Segona Catalana

Els verd i vermells, per tant, van aconseguir la primera 

derrota del Manresa aquesta temporada i estan a 

només tres punts d’enxampar-los. Entremig hi ha 

el Giro-nella, amb un punt més que els quirzetencs. 

L’Amateur A del Futbol Club Sant Quirze porta vuit 

jornades sense conèixer la derrota. Els seus últims 

dos mesos es resumeixen amb sis victòries i dos 

empats. Hi té alguna cosa a veure l’olfacte golejador 

d’Aznar, que ha marcat 11 gols i és el màxim anotador 

del grup. De fet, el Sant Quirze és el segon equip que 

més encerta de cara a porteria. 
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L’atur a Sant Quirze ha baixat un 6,1% en el darrer any

Idees de regals per Nadal a Sant Quirze

El nombre de persones inscrites a les llistes d’atur 

a Sant Quirze del Vallès s’ha reduït en un 6,1% res-

pecte novembre de 2012, i en un 0,6% respecte del 

mes anterior, situant aquesta xifra en el 10,9% de 

la població activa. En un mes tradicionalment des-

favorable per a l’ocupació, l’atur també ha baixat a 

l’estat espanyol per primer cop en 17 anys. El des-

cens és del 0,05% respecte a l’octubre, i del 2,02% 

(98.909 persones) en termes interanuals. De fet, es 

van registrar 1.241.479 contractes, un 7,8% més que 

fa un any, però aquestes dades coexisteixen amb 

una tendència a la precarització del mercat laboral, 

ja que el nombre de contractes indefinits efectuats 

al novembre es va reduir un 6,1% respecte al 2012.

Sant Quirze es troba en la quarta posició respecte 

els que compten amb menys atur a la comarca, amb 

xifres més positives que municipis com Sant Cugat 

del Vallès, Rubí, Castellar del Vallès o Palau Solità 

i Plegamans. En xifres absolutes, l’atur al nostre 

municipi se situa en 1.116 persones, de les quals, 

un 9,1% correspon a homes i un 13% a dones. Per 

grups d’edat, el col·lectiu més afectat és el de majors 

de 45 anys.

Sovint, fer un regal original, útil i especial és una de 

les tasques més àrdues de les festes de Nadal. Us 

proposem les idees que ens han fet arribar dos dels 

comerços que donen suport a Diari Sant Quirze.

Des de Biocopys, Javier Eduardo Castro proposa els 

lots ecològics personalitzats per fer feliços els nostres 

éssers estimats. Aquests paquets poden incloure vi, 

cava, pastes, llegums, conserves, xocolates, tes, etc. 

Per la seva banda, Sallés Perruqueria ofereix penti-

nats amb preus especials la vigília de Nadal. Montse 

Sallés ens anuncia que dimarts 24 de desembre els 

pentinats costen 8 euros per als cabells curts, 11 

euros per als cabells de mida mitjana i 13 euros per 

als cabells llargs. El preu inclou tocs de maquillatge.  

Servei d’Ocupació de Catalunya. 

Lot de productes ecològics de Biocopys. 

Breus

L’Ajuntament i l’Associació de 
Comerciants han signat un conveni per 
planificar les accions de dinamització 
i modernització del comerç local. Els 
acords inclouen la continuïtat del Mercat 
Ecològic del Vallès, la cessió a l’associació 
de la sala d’entitats i una dotació de 6.000 
euros com a màxim per contractar una 
persona per a la dinamització comercial. 

Pel que fa a la comarca, el Vallès Occidental registra 

152 persones menys en situació d’atur, situant la 

taxa en el 17,8%, i afectant a 84.637 persones.  El 

municipi amb una taxa d’atur més elevada és Badia 

del Vallès, amb un 26,5%. Per contra, el que compta 

amb un índex més baix és Matadepera, amb un 7,1%.
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Marc Guardiola (expilot de moto): “Quan t’agrada una cosa, has de 
tenir passió perquè se t’obrin les portes”
Robert Sendra / Tot i les traves amb què s’ha trobat 

pel camí, el jove expilot quirzetenc Marc Guardiola ha 

aconseguit dedicar-se a la seva gran passió, el món 

de les motos. Amb només quatre anys ja començava 

a pilotar la que li havia comprat el seu pare, Josep 

Guardiola. Ell i el seu tiet Pere també li van transmetre 

la passió per les dues rodes. “No s’hi van poder dedicar 

mai perquè no tenien recursos”, explica en Marc. “El meu 

cosí gran, en David, va estar corrent durant 10 anys i és 

qui em va ensenyar a anar ràpid amb moto”. 

Fruit d’aquesta passió als 15 anys en Marc aconseguia 

proclamar-se campió de Catalunya a la categoria de 

supermotard. Al campionat nacional va ser tercer d’Es-

panya. Uns anys més tard, naixia a Tenerife l’embrió 

del que avui en dia és la seva empresa GRB Sports 

(Guardiola Racing Bike), especialitzada en escola me-

cànica, esdeveniments de freestyle, management de 

pilots i equips de competició en el món del motor a 

dues rodes. Enmig d’aquests dos períodes, però, hi va 

haver un lapse en què va donar l’esquena a les motos. 

“Va ser com quan no vols saber res d’una dona o d’un 

amic que et fa mal. Vaig patir una lesió molt heavy i era 

molt dur saber que no tornaria a córrer, o que ho faria 

quan hagués passat molt de temps”, recorda Guardiola. 

El desencís va estar provocat per un greu accident als 

18 anys; en Marc va fer curt en un salt d’entrenament 

quan estava apunt de córrer per a l’equip de Red Bull 

KTM i començava a despuntar. “Em vaig destrossar la 

mandíbula i la mà, i el doctor Mir de la Dexeus em va 

operar. No podia ni agafar un got, i em vaig haver de 

retirar perquè tenia principi d’artrosi”. 

Després de quatre anys sense competir, però, a Marc 

Guardiola li va arribar una nova proposta de KTM. Va 

tornar a entrenar i a competir gràcies a un sistema 

adaptat per donar gas, fins al punt de quedar subcampió 

de Catalunya, però el doctor el va advertir dels perills 

que comportaria seguir competint. 

Així doncs, en Marc es va retirar i va muntar Credon, 

una consultoria financera amb 50 treballadors i 12 

franquícies que va haver de tancar a causa de la crisi. 

“En aquella època em vaig adonar que no em divertia 

fent la meva feina i que volia viure del que m’agradava, 

les motos! Ja havia acceptat que no seria pilot, però 

podia ajudar els qui ho podien ser”, explica. 

I així ho va fer. Va viatjar a Tenerife i va ser manager 

d’un nen, Eduardo Alayón, portant-lo a assolir el sub-

campionat d’Espanya de la seva categoria. Aquell va ser 

l’embrió de la seva empresa, GRB Sports, i va comptar 

amb el padrinatge de Manolo Burillo, quirzetenc que ha 

estat manager de reconeguts pilots com Álex Crivillé 

o Nico Terol. 

Després d’un any, van tornar a Barcelona perquè l’em-

presa comencés a créixer. Marc Guardiola afirma que 

aquest any el projecte s’ha consolidat, amb un equip 

de 10 persones, un primer esdeveniment de motos ja 

organitzat, dos pilots fitxats per a l’equip de GRB Mana-

ger i la imminent creació d’una escola mecànica. “Quan 

t’agrada una cosa, has de tenir passió perquè se t’obrin 

les portes”, assegura Guardiola des de l’experiència. 

Amb aquesta passió com a equipatge vital, va poder 

col·laborar amb el pilot Toni Elías, amb qui va viatjar 

a Indianápolis, on també va conèixer Valentino Rossi. 

Per a Guardiola, “el pilot ha d’entrenar molt i posar molt 

de la seva part. Rodar, rodar, rodar”. Tot i això, reconeix 

que hi ha obstacles econòmics, ja que el motociclisme és 

un esport car i quan un nen comença a rodar i a competir 

en campionats regionals, els costos que han d’afrontar 

els pares poden ser de 60.000 euros per temporada. 

“Per aconseguir triomfar, necessites moltes coses, has 

d’entrenar velocitat, motard, motocròs, bici... És molt 

difícil arribar a demostrar si hi pots arribar”, lamenta. 

Les motos sempre han estat la gran passió de Marc Guardiola. Font: Arxiu personal de Marc Guardiola

Marc Guardiola i Valentino Rossi a Indianápolis. 
Font: Arxiu personal de Marc Guardiola Logotip de Guardiola Racing Bike


