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Telefónica inicia el desplegament de la fibra 
òptica a la majoria de zones de Sant Quirze

Neix el projecte SQ Polígons 
Actius amb l’objectiu de 
millorar la competitivitat del 
teixit productiu quirzetenc

RS / ‘Diari Sant Quirze’ ha tingut accés a un plànol que 

mostra la primera fase de desplegament de cables de 

fibra òptica al municipi que ja ha començat a executar-se 

amb les sol·licituds de permisos d’instal·lació als veïns 

del poble per part de tècnics de Telefónica. En aquesta 

primera fase no hi figuren les zones de Mas Duran o Los 

Rosales, però la font consultada afirma que hi haurà 

noves fases de desplegament a Sant Quirze en els pro-

pers mesos i recomana que les persones interessades 

reservin la fibra per demostrar a Movistar l’interès en 

aquest servei. En aquest mateix sentit, el govern local 

explica que la fibra òptica arribarà al 80% del municipi 

aquest primer semestre del 2014, i que això inclou 

pràcticament tot el nucli urbà, amb l’excepció de masies 

allunyades de les zones residencials i el dubte de Les 

Fonts, que depèn de la troncal telefònica de Terrassa. 

Segons l’Ajuntament, l’Internet d’alta velocitat també 

arribarà als polígons industrials al llarg d’aquest any. 

L’Ajuntament de Sant Quirze, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha 

posat en marxa el projecte SQ Polígons Actius amb l’objectiu d’afavorir els 

serveis, manteniment, mobilitat i seguretat dels cinc polígons industrials de 

Sant Quirze: Can Casablanques, Can Corbera, Can Canals, Can Feu i Can 

Torras-Can Llobet. La setmana passada va tenir lloc a la Masia de Can Barra 

la primera reunió entre la regidoria de Promoció Econòmica i algunes de les 

empreses amb seu a Sant Quirze. 

Durant la reunió, el regidor de Promoció Econòmica Toni Rueda va confirmar que 

els polígons industrials de Sant Quirze estan inclosos en els plans de Telefónica 

per cablejar amb fibra òptica el 80% de Sant Quirze. L’Internet d’alta velocitat 

arribarà a les zones industrials del municipi durant el 2014, i l’Ajuntament veu 

aquesta millora com un reclam per a les empreses. 

Segons el govern municipal, la creació de la infraestruc-

tura necessària perquè els quirzetencs puguin contractar 

serveis d’Internet de fins a 100 MB de velocitat no té 

cap cost per als veïns ni per a les arques municipals, ja 

que es tracta d’una inversió privada que respon a un pla 

estratègic de Telefónica per portar aquest sistema de 

comunicació a arreu del territori català. A més, com que 

la fibra òptica aprofita les canalitzacions preexistents de 

la companyia, no comporta obres aparatoses.

En els propers mesos, Telefónica anirà connectant els 

diversos trams de la xarxa a la troncal, moment en què 

els ciutadans interessats podran comprovar a través del 

web www.movistar.es/fibra la seva cobertura per decidir 

si contracten el servei.

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 
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Primera reunió de SQ Polígons Actius celebrada a la Masia de Can Barra. Font: Ajuntament 
de Sant Quirze. 

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 Internet, combinant fins i tot diversos 

dispositius a l’hora. També millora la productivitat i efi-

ciència 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 

fa efectiva l’administració electrònica, una altra de les 

prioritats del Consistori.
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Segon aniversari de 
‘Diari Sant Quirze’: molta feina 
feta, molta feina per fer

El Diari creix a Facebook

Dos anys passen molt ràpidament. ‘Diari Sant Quirze’ 

compleix ara el seu segon aniversari com a mitjà de 

proximitat orientat al pluralisme i la informació feta per 

al poble i des del poble i els seus habitants, entitats 

i comerços. Què són dos anys? Dos anys són 1.049 

articles. Dos anys són 54 vídeos. Dos anys són 86 

Newsletters setmanals amb uns 1.500 subscriptors.  

Dos anys són prop de 6.000 lectors. Dos anys són 

10 revistes en paper. Però dos anys són molt més. 

Al llarg d’aquests dos anys, ‘Diari Sant Quirze’ ha 

estat testimoni de moments dolços com dues festes 

majors i dues festes nadalenques seguides de prop 

per Carnestoltes, o la Mostra de Cançó Improvisada 

i la Festa Cubana, entre d’altres. També ha viscut 

els èxits esportius dels seus principals equips, com 

l’ascens de l’equip Amateur A del Futbol Club Sant 

Quirze a Primera Catalana ara fa dues temporades, 

o les campanyes històriques de l’equip infantil feme-

ní a l’Handbol Sant Quirze, que l’any passat es va 

proclamar subcampió d’Espanya. 

Una altra prova de la vivacitat d’aquest poble ha 

estat l’obertura de nous comerços i d’engrescadors 

‘Diari’ Sant Quirze està potenciant la seva comunicació directa amb els quirzetencs a través de les xarxes 

socials Facebook i Twitter. Gràcies a això, el perfil de Facebook del Diari ja compta amb 218 seguidors que 

s’informen del que passa al poble. Podeu unir-vos a la comunitat i fer els vostres comentaris mitjançant 

l’enllaç https://www.facebook.com/DiariSantQuirze.  

projectes empresarials. El Diari ha estat testimoni i 

informador, per exemple, del naixement de l’hambur-

gueseria The Boss, inspirada en el món de Bruce 

Springsteen, o de l’aterratge de Bricomart al municipi.  

També les entitats i els ciutadans més implicats a 

Sant Quirze des d’àmbits molt diversos han centrat 

les nostres pàgines i el web www.diarisantquirze.cat. 

Guardem amb especial bon record les nombroses 

entrevistes publicades en aquests 24 mesos: Laura 

Roger, Jordi Molins, Àlvar Garcia, Jordi Calvís, Marc 

Guardiola, Elvira Cervantes, Elisabeth Oliveras, Jan-

na Sobrepera, Carles Gilabert, Jordi Vidal, Jaume 

Cols, Juan Antonio Campos i Miquel Morante, entre 

molts d’altres. 

D’altra banda, hem fet un seguiment de la política 

municipal: dels acords del Ple com els pressupostos 

locals o el canvi d’usos de la Serra de Galliners, de 

les alternatives presentades per l’oposició, de les 

reivindicacions de la Federació d’Associacions de 

Veïns, de les activitats organitzades pels partits polí-

tics, de l’expedició quirzetenca que va acudir a la Via 

Catalana per la independència, de les mobilitzacions 

L’obra ‘Continuum’, de Tom Carr, representa el fil que 
uneix els veïns de Sant Quirze

contra les retallades, etc.     

Com no podia ser d’una altra manera, també hem 

hagut d’informar de qüestions més negatives, com 

els EROs d’ABB i Cubigel o el tancament de l’Escola 

de Música que va ser reinaugurada l’any següent. 

Dos anys passen molt ràpid, i en dos anys passen 

moltes coses. Arribats a aquest punt, els sentiments 

que ens passen pel cap als membres de ‘Diari Sant 

Quirze’ són: agraïment (a lectors, anunciants, col·la-

boradors, fonts d’informació), il·lusió (per tot el que 

ens espera en els propers dos anys) i esperit de 

millora (per estar més a prop dels quirzetencs, per 

incorporar més veus i sensibilitats en el nostre mitjà). 

Moltes gràcies.  

Equip de ‘Diari Sant Quirze’

STAFF REVISTA DIARI SANT QUIRZE
Editor: 2015 Projectes i Gestió S.L.
Avinguda Pau Casals núm. 33 local B
CIF B 65502502
info@diarisantquirze.cat

Director: Robert Sendra

Maquetació i Impressió: Graficas 94 S.L.

Per publicitat: publicitat@diarisantquirze.cat

Polígon Can Casablanques                                                                                              
C. Garrotxa, nau 5
08192 Sant Quirze del Vallès
Tel 93 721 54 58
Fax 93 721 08 55
graficas94@graficas94.com



Opinió4

EDITORIAL: El President Hollande 
no hauria de tenir nòvia i amant, o sí?

Manuel Cáceres (PSC Sant Quirze) / Per una consulta legal, acordada i vinculant

Per què un editorial de poble no pot entrar en un tema 

“rosa”? Ho fan les televisions, també alguna nostra, amb 

una àmplia cobertura i, per tant, cal suposar que amb 

audiència, com és el cas d’Arucitys a 8TV. I per això 

ens atrevim avui.

L’affaire sentimental del president francès Hollande té 

tots els components per proposar respostes al titular. 

Els diferents components essencials són:

Sentimentals: la seva parella Valérie Trierweiler hospi-

Per Manuel Cáceres, Secretari de Comunicació i Xar-

xes Socials del PSC Sant Quirze  / El PSC va concórrer 

a les darreres eleccions autonòmiques amb un programa 

on figurava amb claredat el nostre compromís amb el dret 

a decidir per mitjà d’una consulta legal i acordada que 

tingués caràcter vinculant i que nosaltres inseríem dins 

un procés de reforma constitucional destinat a convertir 

Espanya en un estat federal.

Però l’anomenat front sobiranista, format per CiU, ERC, 

ICV i les CUP, va iniciar, apressadament i de forma 

unilateral, un camí que no porta enlloc, i que ha tingut 

el seu darrer episodi, fins al moment, en la votació al 

Parlament de Catalunya d’una proposició segons la 

qual es demana al Congrés dels Diputats la cessió de 

la competència per celebrar un referèndum amb data 

i preguntes ja decidides (tot i que la seva redacció no 

s’inclou dins la proposició).

S’ha escrit i parlat molt sobre el posicionament del PSC 

en aquesta votació. I el sentit del nostre vot no ha estat 

comprés per molts sectors de la població. Però cal re-

talitzada en publicar-se la notícia. No és el cas de l’actriu 

Julie Gayet, que sí sabia de l’altra. Conceptes d’infidelitat 

poden ser adduïts per assenyalar una irresponsabilitat 

i la falta de confiança en una persona que menteix en 

allò privat. Què farà en el que és públic?

Seguretat: en un país amb alt risc de terrorisme per la 

implicació de França en els conflictes internacionals, com 

un President pot anar pujat darrere d’una scooter –efec-

tivament amb el casc reglamentari – i un sol policia a la 

porta de l’apartament prestat per una amiga de l’actriu?

Econòmics: Hollande ha presentat aquests dies un 

programa de retallades de 50.000 milions d’euros per 

tornar al país el paper de potència econòmica clarament 

en retrocés i, més en comparació amb Alemanya. Segons 

ha dit, aquesta retallada no serà ni a l’espanyola ni a la 

catalana, sinó a la escandinava, amb la garantia que no 

tindrà efectes sobre aspectes socials (educació, sanitat, 

pensions) en tractar-se de millores estructurals, de sim-

plificació de la gestió i d’estalvis pressupostaris oficials.

Cal pensar també en una “particularitat” francesa en la 

consideració d’aquests temes com a estrictament privats, 

ja que segons una enquesta el 77% dels francesos no 

considera important aquest affaire d’Hollande, que segu-

rament seria inhabilitat en altres països, especialment als 

Estats Units, en què les infidelitats es paguen normalment 

amb el final de la carrera política o amb procediments 

jurídics (Clinton i la becària Monica Lewinsky).

Es pot pensar que totes aquestes consideracions farien 

desistir de qualsevol affaire a Hollande, ja que les fortes 

pressions a què està sotmès, com altres presidents, 

recomanen tranquil·litat personal per prendre decisions 

encertades i acontentar la majoria per frenar la seva 

caiguda electoral.

L’editor

editor@diarisantquirze.cat

Portada de la revista ‘Closer’ sobre l’afer amorós entre 
Hollande i Gavet

Manuel Cáceres.

L’ENQUESTA

petir i explicar tantes vegades com calgui que el nostre 

vot ha estat coherent amb el compromís contret amb 

els electors.

No podíem donar el nostre suport perquè no és una 

consulta acordada. A les nul·les ganes de negociar del 

govern del PP s’han unit la pressa i la poca predisposició 

a la negociació del bloc sobiranista, que fa temps que va 

decidir què havíem de decidir, de forma que tota la resta 

és fer el paperot, i el que hauria de ser una negociació 

es despatxa amb una simple carta. No podíem donar 

suport perquè no és, i no pot ser, una consulta legal. 

Si parlem d’una consulta vinculant (i això és el que el PSC 

vol), està clar que el Congrés dels Diputats no pot cedir 

la competència, senzillament perquè no la té. El Congrés 

no podria convocar una consulta que pogués tenir com 

a resultat una modificació del territori espanyol sense 

encetar abans un procediment de reforma constitucional. 

Davant aquesta situació, no podíem votar que sí. 

Hi ha qui pensa que el PSC es podria haver abstingut. 

Però abstenir-se és, en certa manera, inhibir-se, que-

dar-se al marge. I havíem de deixar clar, en seu parla-

mentària, i en una votació amb gran contingut simbòlic 

(que no pràctic) que no volem ni podem quedar-nos 

al marge si estem convençuts, com ho estem, que el 

camí que ens volen fer seguir només porta al no-res i 

a la frustració de tants i tants ciutadans i ciutadanes. 
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El Ple aprova el Pressupost Municipal 2014 
de 20,16 milions d’euros

Junts per Sant Quirze esmena 
el Pressupost Municipal

Robert Sendra  / El Ple Municipal va aprovar el passat 
23 de desembre de forma inicial el pressupost conso-
lidat per a l’any 2014, que ascendeix als 20,16 milions 
d’euros repartits entre el pressupost de l’Ajuntament 
(19,43 M€) i el de l’empresa municipal d’habitatge 
COMU (731.238 euros). La votació més important per 
al proper exercici es va saldar amb el suport dels grups 
de govern (Convergència i Unió, Partit dels Socialistes 
de Catalunya i Partit Popular) i el vot contrari de Junts 
per Sant Quirze i Iniciativa per Catalunya Verds-Es-
querra Unida i Alternativa, tot i produir-se un lleuger 
apropament de posicions respecte a exercicis anteriors.
Josep Antoni Delgado, regidor d’Economia, va qualificar 
els pressupostos de “realistes”, amb els peus en el 
terra, gràcies a un “Ajuntament estable financerament, 
sanejat i solvent”. L’endeutament del Consistori és del 
36,14% quan el límit legal es situa en el 110%, i les 
previsions són que baixi al 30,41% a finals d’any tot 
i que es demanarà un crèdit de 657.000 euros per 

Redacció / El grup de l’oposició Junts per Sant Quirze ha 
presentat cinc al·legacions al pressupost municipal per al 
2014 aprovat inicialment per l’equip de govern de CiU, PSC 
i PP. La promoció de l’habitatge públic i les inversions en 
clavegueram i en la xarxa d’abastament d’aigua són algunes 
de les esmenes que presenta el partit.
En el camp de l’habitatge, Junts per Sant Quirze proposa 
una partida de 90.000 euros per reduir les quotes de lloguer 
dels pisos de protecció oficial. També defensa sancionar les 
entitats financeres amb habitatges buits al municipi d’acord 
amb la moció aprovada en sessió plenària al 2012.
Pel que fa a la millora del clavegueram i el sistema d’aprovi-
sionament d’aigua, el grup considera que hi ha mancances 
dins el municipi que no permeten obtenir un servei satisfac-
tori. Per això proposa una inversió de 400.000 euros en els 
propers quatre anys per redactar i executar un Pla de Millora 
del Clavegueram, i 200.000 euros més repartits en quatre 
anys per millorar la xarxa d’abastament d’aigua i reduir els 
talls de subministrament.
D’altra banda, Junts per Sant Quirze qüestiona algunes de 
les despeses dins l’àmbit de presidència de l’Ajuntament que 
en conjunt ascendeixen a 160.000 euros. Proposa eliminar 
la partida de dietes dels membres dels òrgans de govern i 
disminuir les despeses de locomoció fins als 400 euros per 
obtenir 3.000 euros d’estalvi que podrien traspassar-se a 
l’àrea de Benestar Social.

Josep Antoni Delgado durant la presentació del Pres-
supost Municipal 2014 

finançar inversions. A nivell de conceptes, la qualitat 
de vida i equipament suposarà el 44% de les des-
peses, seguides dels serveis a les persones, que 
representen el 22,4% del pressupost. També creix 
sensiblement l’àrea de presidència, que incorpora la 
Mostra d’Entitats del 2014, la reforma de l’OAC i la 
secretaria, entre d’altres.
Tant Junts per Sant Quirze com ICV van reconèixer 
que els pressupostos eren més ajustats i realistes que 
en anys anteriors pel que fa a la previsió d’ingressos 
i despeses. La portaveu d’Iniciativa, Marta Baldrich, 
va lamentar que els pressupostos no s’haguessin 
treballat conjuntament amb els grups de l’oposició, i 
va criticar el que considerava una manca d’informació 
sobre els objectius que persegueixen les inversions 
pressupostades.
I és que, després de dos anys d’inversions minses 
al municipi (per sota dels 200.000 euros), al 2014 es 
preveu una xifra d’1.153.500 euros per a la reforma de 

La Patronal, la Masia, el Parc de Can Feliu, l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana i el pont de la riera de Les Fonts, 
així com l’enllumenat, zones verdes, clavegueram, 
cementiri, centres esportius i educatius, etc. Baldrich va 
qüestionar que “rentar la cara al poble” sigui prioritari.
Per la seva banda, Àlex Brossa, regidor de Junts per 
Sant Quirze, va alertar de l’augment de la pressió 
fiscal, que queda reflectida en l’IBI. Segons l’oposició, 
ha augmentat un 49,53% en els darrers 7 anys. També 
va avisar que les anualitats del 2014 i 2015 per tornar 
el deute són elevats i impossibiliten el cofinançament 
d’inversions. Igualment va criticar que l’any 2012 es 
deixés d’executar una despesa d’1,3 M€ tot i que els 
ingressos eren els previstos. Segons va defensar, l’es-
talvi va servir per eixugar la gestió dels anys anteriors.

Breus

La construcció d’un segon institut, la comunicació 
amb l’Hospital de Terrassa, que ha quedat 
malmesa pels nous horaris de la línia de bus que 
fa aquest recorregut, i la reactivació del teixit 
industrial són segons el PSC els principals dèficits 
de Sant Quirze. La direcció del grup municipal 
es va reunir a finals de desembre amb els diputats 
socialistes Carlos Corcuera i Montserrat Capdevila 
per traslladar-los les seves reivindicacions envers 
la Generalitat i el Govern espanyol. 

La campanya ‘Signa un vot’ organitzada per 
l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha recollit 
prop de 900 firmes de quirzetencs a favor de 
la independència de Catalunya després de les 
jornades de recollida de l’11 i el 12 de gener. 
El Vallès Occidental acumula 29.000 firmes i 
Catalunya, 235.000. Aquesta campanya es basa en 
el dret de petició, reconegut constitucionalment, 
i és el pla B de l’ANC per si l’estat espanyol no 
permet finalment la consulta d’autodeterminació 
plantejada pel bloc sobiranista de cara al 9 de 
novembre.
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Una seixantena de persones aspiren 
a llogar els pisos de protecció oficial de 
Mas Duran III

La FAVSQ denuncia la degradació de les 
urbanitzacions a Sant Quirze

Robert Sendra / Seixanta joves quirzetencs han estat 

admesos per participar al sorteig d’un dels 43 pisos de 

protecció oficial de la promoció Mas Duran III, situada 

al carrer Clementina Arderiu, 6, a tocar del Parc de 

les Morisques i l’escola Taula Rodona.  La promoció 

es divideix en tres plantes a més de la planta baixa, i 

compta amb habitatges d’una, dues i tres habitacions 

amb vistes al Parc de les Morisques o a la plaça en 

construcció que comunica amb l’anterior bloc de la 

promoció Mas Duran. Complint amb la normativa 

vigent, els habitatges estan aïllats tant acústicament 

com tèrmicament. El preu dels pisos oscil·la entre els 

448 i els 625 euros, incloent-hi traster i aparcament. El 

període per inscriure’s a la promoció finalitza el proper 

dilluns 13 de gener, i l’empresa municipal d’habitatge 

COMU preveu que les llistes del sorteig es publiquin 

el pròxim 21 de gener.   

Al passat Ple municipal, tant govern com oposició 

van reconèixer el preu elevat de les mensualitats 

d’aquesta promoció, si bé segueixen per sota del preu 

de mercat a Sant Quirze. Segons dades de l’Institut 

Nacional d’Estadística, el preu de mercat de lloguer a 

Redacció / En el primer número de l’any, la revista de 

la Federació d’Associacions de Veïns de Sant Quirze 

posa l’accent en la situació de les urbanitzacions del 

poble, que van protagonitzar un tipus de creixement 

horitzontal del poble durant els anys de bonança i de 

bombolla immobiliària. Segons la FAVSQ, poc a poc 

s’estan degradant les urbanitzacions en aspectes com 

l’asfaltat del carrer, el mobiliari públic o els arbres. 

Segons la federació, el model d’urbanització requereix 

més despeses de manteniment i una major extensió 

dels serveis que en el cas dels blocs de pisos.

les ciutats catalanes de més de 70.000 habitants era 

de 571,22 euros de mitjana al 2012. Pel que fa a les 

poblacions veïnes, el preu de mercat a Terrassa és de 

514, 72 euros, a Rubí és de 435,01 euros, a Sabadell, 

577,62 euros, i a Sant Cugat del Vallès, 858,51 euros.

El govern municipal reconeix que les quotes són ca-

res, però matisa que els preus són públics en un dels 

pobles de Catalunya amb el metre quadrat més costós. 

L’Ajuntament considera que les polítiques d’habitatge 

han de canviar en un context de final de la bombolla 

immobiliària, d’un parc de pisos buits molt elevat en 

mans de les entitats financeres i de restricció del crèdit 

per a hipoteques. Actualment, la política de l’empresa 

municipal d’habitatge, la COMU, passa per potenciar 

el lloguer per afavorir la mobilitat. 

En la promoció vigent de Mas Duran III, els preus del 

lloguer han de servir per pagar el crèdit de 6 milions 

d’euros que va concedir l’ICO per a la seva construcció, 

així com el manteniment de l’edifici. Per tant, tenir pisos 

buits suposa despeses per a les arques municipals. 

El Consistori també assenyala que hi ha vuit pisos 

de protecció oficial a Les Fonts amb preus molt més 

assequibles a causa de la baixa demanda.   

“De seguir aquesta tendència, correm el perill de 

devaluar el valor del que representa viure en aquest 

entorn, econòmicament i socialment parlant”, alerta 

la FAVSQ.

L’article “Urbanitzacions, present i futur a Sant Quirze” 

xifra en 2.500 habitatges i 700 piscines les construc-

cions que s’inclouen en aquest model de ciutat, i 

afirma que comporta costos mediambientals pel major 

consum d’aigua, la manca de serveis de proximitat i 

la necessitat d’utilitzar transport privat.

Façana de Mas Duran III

Plànols de la promoció Mas Duran III

Revista de gener de la FAVSQ.

Portes obertes a la promoció de pisos de protecció 
oficial Mas Duran III 
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Centenars de quirzetencs reben els Reis Mags

Les Nits Joves són 
l’activitat preferida 
dels 3.000 usuaris del 
Servei de Joventut

Vols mesurar el camp 
electromagnètic que hi 
ha a casa teva?

RS / Els Reis Mags d’Orient van visitar els carrers de 

Sant Quirze la nit del 5 de gener per rebre les cartes 

dels infants, repartir caramels i preparar-se per la nit 

amb més feina de Melcior, Gaspar i Baltasar. Podeu 

veure el vídeo de resum de la cavalcada a www.

youtube.com/diarisantquirze.

Les Nits Joves són les propostes del Servei de Jo-

ventut de l’Ajuntament, el Canya Jove, que més èxit 

van tenir al 2013. Aquestes activitats, que plantegen 

alternatives d’oci nocturn al marge de l’oferta comer-

cial, van sumar un total de 1.017 participants, segons 

el Consistori, entre jornades d’esport, cinema a la 

piscina, concerts i sessions de conte. 

Entre tallers, campanyes informatives i propostes de 

dinamització, el Canya Jove va sumar al 2013 un total 

de 3.000 usuaris. Les ludotardes, els cinefòrums o 

les campanyes “Informat per decidir millor” (sobre 

l’elecció d’itineraris formatius) o “Talla amb els mals 

rotllos” (contra la violència de gènere) són algunes de 

les activitats organitzades amb altres departaments 

de l’Ajuntament o amb l’Institut de Sant Quirze. 

Redacció / Un tècnic municipal podrà desplaçar-se 

al domicili dels quirzetencs que ho hagin sol·licitat 

abans del 14 de gener amb una sonda mòbil per 

prendre mesures de la freqüència d’exposició al 

camp electromagnètic. 

Què és el camp electromagnètic?

El camp electromagnètic és aquell  generat per un 

camp elèctric i la càrrega elèctrica en moviment 

(cap magnètic). Està produït pels objectes carregats 

elèctricament que ens envolten a la vida quotidiana, 

com les línies d’alta i baixa tensió, els mòbils o els 

electrodomèstics. Tot i que és un aspecte controver-

tit que no té consens, alguns estudis apunten que 

l’exposició a les ones electromagnètiques pot estar 

relacionat amb un augment del risc a patir càncer.

A Sant Quirze, cap dels espais mesurats supera el 

límit d’exposició al camp electromagnètic recomanat 

per la normativa. Per exemple, a la zona dels Livings 

el nivell mitjà és de 0,74 V/m quan el màxim permès 

és de 28 V/m (38 vegades per sobre). Al Centre d’Aten-

ció Primària els nivells d’exposició són d’1,86 V/m.

Aquests són els resultats d’altres llocs públics de Sant 

Quirze: centre: 1,99 V/m; Parc de les Morisques: 1,16 

V/m; Centre d’Atenció Primària: 1,86 V/m; Biblioteca: 

0,12 V/m; Poliesportiu: 0,32 V/m, etc.

Melcior, Gaspar i Baltasar reben la clau de Sant Quirze per part de l’alcaldessa Montserrat Mundi.  

Imatge d’arxiu de la jornada esportiva nocturna 
organitzada pel Canya Jove. 

Pares i fills esperen que caiguin caramels de les 
carrosses reials. Pessebre vivent al costat de l’església antiga. 
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Primer taller de prevenció de la violencia 
masclista a l’Escola Municipal d’Adults. 

Feix de cables de fibra òptica

El Servei d’Igualtat va 
atendre 42 casos de 
violència masclista al 2013

Suma’t a la iniciativa del bon menjar de proximitat

La Cistella Ecològica: sana, respectuosa i de proximitat

El servei d’atenció psicològica del Servei d’Igualtat de 

Sant Quirze va atendre el passat 2013 un total 66 dones i 

42 d’aquests casos estaven relacionats amb la violència 

masclista. De les diferents manifestacions d’aquesta 

problemàtica que estableix una situació de discriminació 

de la dona en el marc d’un sistema de relacions de poder 

dels homes sobre les dones, la violència psicològica va 

ser la més comuna i, també, la més difícil de detectar.  

Aquesta es basa en provocar el menyspreu de la dona 

mitjançant amenaces, vexacions, exigència de submis-

sió, insults, etc.

A Espanya l’any 2013 van morir 22 dones per violència 

de gènere, segons dades del Ministeri de Sanitat. Un 

22,7% d’elles havien denunciat els maltractaments, però 

això no va ser suficient per aturar l’agressor. 

En l’última dècada, s’han produït 700 morts per violència 

de gènere i es registren prop de 140.000 denúncies 

anuals per aquests fets.

A causa de la importància de detectar i denunciar els 

casos de violència masclista, les dones disposen de 

diferents serveis com el Centre Municipal d’Informació i 

Recursos per a Dones (avinguda del Vallès, 97-99; telèfon 

937216800), l’atenció continuada de l’Institut Català de 

les Dones (900 900 120) i, per a emergències, el servei 

telefònic del 112. A més, aquest gener han tingut lloc dos 

tallers de prevenció de la violència masclista. 

PUBLIREPORTATGE / D’GUSTA Productes de la Terra som una botiga especialitzada 

en productes catalans de proximitat (Km 0), productes artesanals, naturals sense 

conservants ni additius, sense gluten… i ambhistòria; amb valors naturals, comerç 

just i de circuit curt. Valorem la nostra pagesia i els nostres productors. Suma’t a 

aquesta iniciativa del bon menjar i al mateix temps donaràs una petita empenta als 

nostres pagesos i primers productors. 

Especialitats en formatges catalans de pastor amb més de 25 referències, amb 

petits cellers de vi amb més de 60 referències, cava,  licors i cerveses catalanes 

artesanals. Especialitat en embotits catalans de pagès, Xocolates, llegums, salses 

i molt més. Portem Fruita i Verdura de pagès ecològica directament del camp. Fem 

activitats com cursos d’iniciació al món del vi i la cervesa, maridatges amb format-

ges o sushi, etc. Informa’t de les dates. Pots fer un tastet maridat amb vi i cava, tu 

poses el preu i jo et faré el menú degustació, mínim quatre persones i màxim dotze. 

Busca’ns al Facebook per informar-te del que fem i com treballem, així com de les 

activitats que organitzem: https://www.facebook.com/dgusta.santquirzedelvalles.

PUBLIREPORTATGE / Api, porro, nap, xiriva, col, mongetes, faves, enciam, tomà-

quet, amanida,  mandarines, taronjes, poma Gala, Golden o Fuji, són només alguns 

dels productes que pots trobar a la cistella ecològica que Biocopy’s ofereix. Saps 

de què es tracta la Cistella Ecològica?

La cistella és a base de fruita i verdura ecològica (sense pesticides, ni herbicides 

ni manipulacions de cap mena!) i majoritàriament de productors de proximitat. Tu 

tries la freqüència (setmanal o quinzenal), el pes  i les teves preferències. La pots 

venir a buscar o te la portem gratuïtament a domicili.

És una compra fàcil, còmode i  ideal per planificar àpats equilibrats i saludables 

per a  tota la família.

A més, si te la portem sempre hi pots afegir qualsevol altre producte que tenim a 

la botiga, des de llegums a granel fins a pa fet a llenya.

Més informació o a la nostra web: www.biocopys.com

Dona’t d’alta durant el pròxim mes de febrer i si ens dius que has llegit aquesta nota 

et beneficiaras d’un 10% de descompte en la primera cistella.

Breus
Dones per Sant Quirze manté aquest 
2014 les seves principals activitats 
obertes a tots els públics: els tallers 
de manualitats, reiki i salsa. Un cop 
desmuntats pessebres i arbres de Nadal, 
l’entitat creada en defensa de la igualtat 
de les dones exposa entre gener i febrer 
al Centre d’Informació i Recursos per 
a les Dones les creacions decoratives 
realitzades al taller de manualitats per a 
les passades festes nadalenques.

Com a Diari al poble disposat 
a ajudar en tot el que pugui 
els quirzetencs, publiquem 
una foto realitzada el dia 
17 de gener que mostra una 
arracada perduda que ha estat 
trobada per un ciutadà honrat. 
La propietària pot aconseguir 
el telèfon d’aquesta persona 
al Forn Valero (6C del carrer 
Vallcorba).
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La Cursa Nocturna dels Mussols 2014 
tindrà més places i ampliarà el recorregut

La setena cursa Memorial David Rovira se celebrarà 
l’11 de maig
Uns dies després que s’hagin conegut els detalls de 

la propera Cursa Nocturna del Mussol, l’Ajuntament 

de Sant Quirze ha anunciat algunes de les claus de la 

Cursa que es celebra des de fa set anys en record del 

difunt David Rovira i que s’ha guanyat un lloc d’honor 

en el calendari atlètic de la comarca. Organitzada pel 

Consistori local i per Corredors.cat, la competició 

tindrà lloc el proper diumenge 11 de maig.

Per a les carreres d’adults de 5 i 10 km, la sortida 

serà a les 9 hores al carrer Priorat, davant el complex 

poliesportiu municipal.  A les 10.30h sortiran els joves, 

amb un recorregut de 2,4 km. Finalment, a les 10.45h 

els més petits podran córrer 0,8 km.

Com en la darrera edició, hi haurà una inscripció 

econòmica de 5 euros i una altra de 13 euros que 

inclourà xip i bossa d’esport.

Les novetats referents a aquesta cita esportiva s’anun-

ciaran al web www.corredors.cat/cursasantquirze/

Redacció / La Cursa Nocturna dels Mussols, una de 

les competicions populars més esperades de Sant 

Quirze, celebrarà la seva sisena edició dissabte 29 

de març a partir de les 18h, pel que fa a la categoria 

infantil, i a partir de les 19.30 hores, en el cas dels 

adults. El període de inscripcions ja és obert i, tal com 

ha fet saber el Club Excursionista de Sant Quirze al 

web cursadelsmussols.cat, la cursa tindrà algunes 

novetats aquest any.

La més destacada és que augmentarà el nombre 

de places per participar-hi, fins a les 550 en adults 

i 100 en la categoria infantil, com a resposta a l’èxit 

de l’any passat, en què les previsions es van veure 

desbordades quan faltaven encara cinc setmanes 

per la cursa. A més, el recorregut per la Serra de 

Galliners serà més llarg, 13,4 quilòmetres, i amb més 

desnivell (350 metres de pujada i 350 de baixada).

Gran Recapte del 2012 a l’Alcampo 
de Sant Quirze

Moment de la Cursa Memorial David Rovira de 
l’any passat. Font: Ajuntament de Sant Quirze

Breus

L’Handbol Sant Quirze va derrotar diumenge 26 
al pavelló municipal el Joventut Handbol Mataró 
per un ajustat 27-25, després d’un gran partit, 
on van oferir una gran regularitat per sumar dos 
punts imprescindibles per mantenir les opcions de 
permanència a Primera Estatal. A la primera part, els 
kiris van aconseguir un parcial de 7-0, però els visitants 
van acabar igualant el marcador i els quirzetencs van 
haver de tirar d’ofici, paciència i fortuna per aconseguir 
que el Mataró ni culminés la remuntada. 

L’equip Amateur A del Futbol Club Sant Quirze es 
va deixar escapar els dos primers punts de casa en el 
partit disputat el passat diumenge 26 de gener amb 
el San Mauro Unió Deportiva (Santa Margarida de 
Montbui). L’1-1 final deixa els verd i vermells a cinc 
punts del liderat que encara sustenta el Manresa 
amb 45 punts. José Manuel Aznar es va avançar pels 
quirzetencs amb gol de penal al minut 11, però Bernat 
Benito va donar l’empat al seu equip a les acaballes 
del partit (88’). Malgrat aquest empat, el Sant Quirze 
porta 12 partits sense conèixer la derrota.

L’equip de categoria preferent del Club Tennis Taula de 
Sant Quirze va aconseguir una treballada victòria davant 
el Bombons Blasi Xaloc Olesa en la tretzena jornada, 
disputada a casa. Els palistes de Sant Quirze Andrés 
Foncubierta Jr., Andrés Foncubierta Sr. i Joaquim Arissó 
van fer valer la seva experiència en els dobles per tal 
d’imposar-se als joves jugadors visitants.  Amb la victòria 
del Sant Quirze per 4 a 3, l’equip és quart i aspira a seguir 
lluitant per l’ascens a Tercera Nacional.

L’equip sènior masculí del Sant Quirze Bàsquet Club 
ha caigut a la tretzena posició del seu grup de Segona 
Catalana després de caure vençut el passat dissabte 
25 a la pista del CN Sabadell B, que es va imposar 
per un clar 71 a 58. És la tercera derrota consecutiva 
dels quirzetencs, que es troben ara en la lluita per la 
permanència. 



Economia

La reestructuració bancària i la SEPA obliguen els 
ciutadans a actualitzar les seves dades bancàries 
per fer pagaments amb domiciliació

Equador de les rebaixes a Sant Quirze

Sant Quirze va tancar el 2013 amb 1.114 aturats, 
un 4% menys que al 2012
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Redacció / L’Ajuntament de Sant Quirze està enviant 

aquests dies cartes als ciutadans amb motiu de la ne-

cessitat d’actualitzar la informació sobre el número de 

compte bancari en cas que el pagament dels tributs 

municipals es realitzi mitjançant domiciliació bancària, 

ja que la reestructuració del sector financer, les fusions i 

la desaparició d’entitats ha provocat canvis en el codi de 

compte de client (CCC) que en algunes ocasions no s’han 

realitzat automàticament. El tràmit es pot fer a través de 

l’oficina electrònica (https://oficinavirtual.santquirzevalles.

cat) si es compta amb certificat digital, o presencialment 

a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. L’objectiu del Consistori 

és evitar l’impagament dels rebuts domiciliats.

Redacció / Les rebaixes també han arribat a Sant Quirze. 

Les botigues de moda del poble ubicades majoritàriament 

al centre, a l’avinguda Pau Casals i a l’avinguda Camí 

del Mas ofereixen descomptes de fins al 50%. Un dels 

establiments que ofereix preus rebaixats aquests dies 

és Lula. A la botiga, aquesta temporada es caracteritza 

per la varietat de colors i estils per a tots els gustos on 

hi tenen cabuda la moda clàssica i vintage.

Conforme el discurs optimista respecte a la situació 

econòmica es consolida en alguns cercles polítics i 

econòmics, el consum comença a repuntar. Així ho indica 

el consum de la campanya de Nadal, que segons Pimec 

Comerç va augmentar un 5% respecte a l’any passat. En 

la mateixa línia, el secretari general de la Confederació 

de Comerç de Catalunya, Miquel Àngel Fraile, destacava 

que les xifres de venda el passat Nadal van ser millors 

que el 2013. 

Redacció / El nombre de persones inscrites a les llistes 

de l’atur es va reduir un 0,18% durant el mes de desem-

bre a Sant Quirze. Actualment hi ha 1.114 persones en 

atur que representen el 10,8% de la població activa del 

municipi, un 4% menys que al tancament de l’any 2012, 

segons dades del Consorci per l’Ocupació i la Promoció 

Econòmica del Vallès Occidental.

Aquesta variació anual coincideix amb la registrada a 

arreu de la comarca del Vallès Occidental, que tot i així 

manté un percentatge d’atur del 17,4% (82.394 persones), 

que és superior tant al de la província de Barcelona 

(16%) com al de Catalunya (15,8%), tot i que inferior al 

d’Espanya (19,8%). En l’àmbit comarcal, Sant Quirze és 

el quart poble amb un menor índex d’atur, només superat 

per Matadepera, Gallifa i Sant Cugat.

Oferta del 50% de descompte a la botiga Lula.

Carta enviada per l’Ajuntament per actualitzar les 
dades bancàries. 

Sant Quirze és un dels municipis del Vallès Occidental que té 
una taxa d’atur superior a la catalana. Font: Consorci per l’Ocu-
pació i la Promoció Econòmica del Vallès Occidental.

La carta enviada per l’Ajuntament també emplaça a adap-

tar la informació bancària a la nova normativa europea 

de la zona única de pagament en euros, coneguda com 

a SEPA. Aquest sistema pretén harmonitzar la forma de 

fer pagaments a la zona euro mitjançant transferències, 

càrrecs domiciliats i targetes de pagament. Els comptes 

bancaris passaran a estar identificats amb el codi inter-

nacional IBAN en comptes del CCC, com fins ara. Tot 

i que l’entrada en vigor de la SEPA és l’1 de febrer, la 

Comissió Europea ha aplicat una pròrroga de sis mesos 

per adaptar-se al número de compte bancari europeu, 

ja que avui per avui molts pagaments d’empreses i 

particulars podrien ser cancel·lats perquè encara no 

han fet la transició.

A llocs com Saragossa o les Illes Balears l’increment de 

facturació va ser del 8%.

Amb aquest optimisme s’afronten les rebaixes actuals, 

en les quals també està prevista una millora. La Confede-

ració Espanyola de Comerç (CEC) preveu una despesa 

mitjana de 60 euros per persona.
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El videoclip ‘Llençols’ d’Al Quadrat 
aconsegueix més de 3.450 visites en tres 
setmanes

L’artista quirzetenc Jordi Calvís porta al Museu Marítim de 
Barcelona una exposició sobre el fons marí

Redacció / El grup de música de Sant Quirze Al 

Quadrat (@Alquadrat) ha aconseguit més de 3.450 

visites a ‘Llençols’, el primer videoclip del seu primer 

disc ‘Presente’, que es pot descarregar gratuïtament a 

la pàgina web del conjunt: www.somalquadrat.com. El 

vídeo ha estat enregistrat a diversos emplaçaments 

del poble.

Al Quadrat va néixer al 2010 i el primer concert a Sant 

Quirze es va celebrar a finals del 2011. A més, va ser 

RS / El Museu Marítim de Barcelona acull des del 17 

de gener l’exposició “Mol·luscs, sorres i altres imatges” 

en què l’artista quirzetenc Jordi Calvís (1957) exposa 

part de la seva obra pictòrica dedicada al fons marí, 

un món que sempre l’ha captivat creativament. La 

mostra podrà visitar-se fins al 16 de març.

L’exposició consta de 29 quadres i mòduls que recreen 

el fons marí. Està ideada com una performance per 

tal d’apropar el món marí al públic des d’un punt de 

vista senzill, alhora que personal i emmarcat en la 

visió personal de l’autor.

Amb influència dels pintors impressionistes, el llen-

guatge pictòric de Jordi Calvís es caracteritza per la 

creació de textures mitjançant diferents materials, 

especialment sorres recollides arreu del món, que 

donen vida a les teles i una tridimensionalitat que 

permet aconseguir una visualització tàctil dels qua-

dres. Les seves creacions transpiren positivisme, fruit 

de l’actitud de l’artista per afrontar l’esclerosi múltiple 

que li va ser diagnosticada de jove.

“El que intento en aquesta exposició és traslladar 

els mol·luscs del seu hàbitat natural a la superfície, 

al nostre entorn”, comenta Jordi Calvís. Al llarg de la 

seva trajectòria artística i dels seus viatges per tot 

Portada del disc ‘Presente’, d’Al Quadrat.

Imatge d’arxiu de Jordi Calvís en el moment de rebre 
el Premi Mussol de Sant Quirze 2013

‘Llum de migdia’ és un dels quadres que Jordi Calvís 
mostra al Museu Marítim de Barcelona

el món, el pintor s’ha interessat pels usos que les 

diferents cultures donen als mol·luscs, ja siguin com a 

ornament o com a eina de comunicació, entre d’altres.

L’interès de Jordi Calvís per la morfologia de mol·luscs 

i altres animals marins va començar quan, de petit, va 

anar a prendre un bany a la Barceloneta amb la seva 

família. Poc a poc, el contacte amb el mar, la sorra i 

els pescadors van portar el pintor a interessar-se per 

la naturalesa dels éssers del mar.

El proper 8 de febrer, el pintor farà una visita guiada 

per la seva exposició organitzada per la Fundació 

Esclerosi Múltiple.

teloner de Txarango a la Festa Major del 2012. El 

grup està format per Albert Uriguen (saxofon), Diego 

Roman (percussió), Gerard Aledo (guitarra i vocalista), 

Alex Pont (vocalista), Borja Muñoz (baix), Albert Al-

burquerque (percussió) i Mose Álvarez (tècnic de so).

El seu disc amb temes propis, ‘Presente’, es composa 

de 16 cançons en castellà i català que combinen estils 

diferents com l’ska, el reggae i la rumba catalana i 

que tenen en comú el seu to vitalista.
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Jordi Molins (FAVSQ): “Som l’única associació de veïns 
de Catalunya que té prohibit demanar una subvenció”

Robert Sendra / La Federació d’Associacions de 
Veïns de Sant Quirze (FAVSQ) es va refundar l’any 
2005 per exercir un seguiment de l’acció política 
municipal i reclamar millores en equipaments. El seu 
president, Jordi Molins, denuncia que hi ha un intent 
de fer desaparèixer l’entitat mitjançant la manca de 
finançament. 
- Quins són els grans eixos d’actuació de la Fede-
ració d’Associacions de Veïns de Sant Quirze en 
l’actualitat?
- L’Aeroport de Sabadell i el soterrament de les línies 

elèctriques són els nostres temes tradicionals, però en 

els últims anys també ens hem fixat en altres qüestions: 

civisme, actuació municipal (ens vam adonar que hi ha 

una manca de transparència i, per tant, una falta de 

control que fa que amb els diners públics es facin coses 

que no trobem prou lògiques), pressupostos i impostos, 

rebut de l’aigua  (perquè pugen el que volen la quota de 

servei i és una autèntica sangria), via pública i transport 

públic (vam lluitar perquè hi hagués un autobús que 

connectés amb Terrassa i només ha durat quatre anys) 

i altres temes que puguin preocupar els veïns.

- L’Aeroport de Sabadell és un conflicte viu des de 
fa molts anys.
- L’actual Director General d’Aeroports ha deixat de con-

vocar la comissió de seguiment de la problemàtica que 

ha de convocar la Generalitat i, per tant, s’està incomplint 

el pacte establert. Ningú fa absolutament res, ni el Síndic 

de Greuges ni els ajuntaments afectats (Barberà, Badia i 

Sant Quirze). A més, en algunes ocasions hem recorregut 

a Aviació Civil per denunciar determinats fets. Un cas 

recent és el de l’accident que hi va haver entre Sabadell 

i Barberà d’una avioneta que estava passant la ITV. Per 

passar-la, cal enlairar-se a 4.000 peus d’alçada, i no es 

pot fer a Sabadell per la proximitat amb El Prat, o sigui 

que s’ha de fer a Granollers, però no va ser així. Vam 

recórrer al Defensor del Pueblo, i Aviació Civil va haver 

de posar ordre per escrit. Això estableix un precedent 

penal de cara al futur. Un altre cas és el dels jets d’una 

empresa hotelera. D’acord amb les característiques del 

fabricant, aquests reactors no poden baixar a l’Aeroport 

de Sabadell perquè només té 900 metres de pista, i el 

Defensor del Pueblo els va demanar explicacions. L’avió 

segueix baixant i el Defensor del Pueblo manté la pressió 

sobre Aviació Civil perquè es compleixi el que dictamina 

la llei, perquè si no després vénen els accidents.

- Un altre assumpte sempre pendent és el del sote-
rrament de les línies elèctriques.
- El soterrament de les línies elèctriques seguint l’auto-

pista és una cosa que serveix per quan hi ha eleccions. 

És la gran mentida, la vergonya d’aquest poble. Ningú 

fa absolutament res excepte fotografies retocades amb 

Photoshop de l’avinguda Egara, on pengen els cartells 

que vam fer per reclamar “Fora línies d’alta tensió”. En el 

seu moment es van destinar 600.000 euros de la urba-

nització del Castellet per al soterrament de línies, però 

l’Ajuntament va firmar un nou conveni amb la junta de 

compensació perquè si al cap de tres mesos no es des-

tinaven els diners al soterrament, poguessin utilitzar-se 

per una altra partida. Evidentment, aquests 600.000 

euros ja han estat utilitzats en altres coses.

- Quina posició teniu respecte al canvi d’usos de 
la Serra de Galliners perquè les masies existents 
puguin acollir serveis turístics?
- Creiem que abans de fer-ho hagués calgut posar-ho 

en comú amb molta més gent, però es va aprovar per 

la via directa. Després es va crear la comissió, però hi 

participaran polítics, no gent del carrer. La modificació del 

Pla General Urbanístic es pot utilitzar per normalitzar Can 

Ferran o per donar sortida a les masies que vulguin fer 

determinades coses. Però tampoc en tenim tantes;  per 

què no fer plans especials per a cada masia en funció 

del projecte? En cada cas, cal saber què implica la nova 

activitat de turisme rural: ampliar la masia en amplada 

o alçada, que hi puguin accedir cotxes i calgui arranjar 

els camins públics, etc. Creiem que hi ha factors que no 

es solucionen amb aquesta modificació.

- Hi ha una falta d’implicació de la ciutadania en la 
vida política de Sant Quirze?
- Els moviments veïnals són més forts als barris de ciu-

tats. A pobles com el nostre aquests són molt minsos. Hi 

ha vàries associacions de veïns registrades, però n’hi ha 

poques que facin alguna cosa, potser dues o tres fan un 

acte a l’any. Per aquest motiu l’any 2005 vam reprendre la 

Federació d’Associacions de Veïns que ja existia des de 

l’any 1992. Havíem detectat que la gent no es bellugava 

i les associacions de veïns no tenien prou força.

- La FAVSQ també denuncia que l’Ajuntament li ha 
retirat la subvenció.
- L’Ajuntament ha aprovat una norma municipal per do-

nar subvencions a les entitats de primer grau, però no 

a l’única de segon grau del poble, que som nosaltres, 

ja que som crítics. Som l’única associació de veïns de 

Catalunya que té prohibit demanar una subvenció.

- Aleshores, quines són les vostres formes de fi-
nançament?
- Les aportacions particulars de les deu persones que 

li dediquem més o menys temps. Treballem molt via 

on-line i repartim casa per casa 6.000 exemplars de la 

revista que editem, 2.500 de les quals entregades a les 

urbanitzacions.

- Hi ha marge per traçar ponts de diàleg i de feina 
conjunta amb l’Ajuntament?
- Que no hi hagi ponts amb l’Ajuntament no és un pro-

blema de partits, sinó de persones. No esperem que ens 

tendeixin cap pont en el futur. Governen tres partits polí-

tics a l’Ajuntament, i jo crec que s’estan fent la traveta uns 

i altres per aconseguir vots. Hi ha alguns que responen 

millor a les nostra feina com a associació i d’altres que 

ens ignoren totalment i ens intenten fer desaparèixer. Al 

govern anterior de CiU i ERC se’ns acusava de treballar 

pel PSC. Ara ens diuen que col·laborem amb Esquerra 

Republicana de Catalunya. Dins de l’associació hi ha 

persones de totes les tendències i idees, i no ens movem 

per derrocar cap partit polític. 

- Us plantegeu presentar-vos a unes eleccions mu-
nicipals?
- Ja ens ho ha demanat bastanta gent, però aquesta no és 

la nostra funció. La nostra feina és controlar l’Ajuntament 

perquè sigui més transparent i ens respecti. Al 2011 una 

agrupació cívica ens va demanar recolzament abans 

de les darreres eleccions municipals, però nosaltres 

creiem que l’oposició es fa treballant durant els 4 anys 

de mandat, no el mes abans de les eleccions.

- Què opineu de l’oposició que estan fent Iniciativa 
per Catalunya i Junts per Sant Quirze aquests anys?
- Per mi, és gent que està dormint. Quan estàs a l’opo-

sició has de dedicar temps lliure i diners per treballar 

pel poble. Aquests partits tenen els diners perquè reben 

subvencions. Aleshores, trobem a faltar que l’oposició 

editi una revista i l’enviï amb informació sobre allò que 

s’està aprovant al Ple i cal criticar. Nosaltres no tenim 

els diners per fer-ho i ho estem fent. Per la nostra banda, 

des de la FAVSQ, seguirem denunciant públicament el 

malbaratament de diner públic.

Jordi Molins, president de la Federació 
d’Associacions de Veïns de Sant Quirze


