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El Lola Anglada triomfa 
al Carnestoltes

Les mil i una nits, el món de Peter Pan i els personatges 
de contes protagonitzen la rua d’aquest any
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L’Associació de Comerciants 
buscarà el suport de l’Ajuntament 
per mantenir-se viva

Anna Maria Relat Mir, 
Premi Dona de Sant Quirze 
2014

Les infraccions penals a Sant 
Quirze disminueixen un 20% 
en els últims 4 anys

Diari Sant Quirze celebra el 
seu segon aniversari entre 
amics
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El Lola Anglada guanya el premi de comparses 
amb una recreació de l’univers marí 

Submarinistes, peixos i corals van formar part de la comparsa del Lola Anglada. 

L’escola Lola Anglada va guanyar 
ahir el primer premi de comparses de la 
festa de Carnestoltes amb una imagina-
tiva recreació del món marí on no hi fal-
taven submarinistes, peixos, corals i pa-
raigües que van ballar durant tota la rua 
pels carrers del centre de Sant Quirze. 
Un vaixell pesquer era la carrossa dels 
vencedors. La segona posició va ser per 
a l’homenatge humorístic que l’escola 
Taula Rodona va fer del món de les mo-
tos vespa, amb una gasolinera com a 
carrossa. Finalment, els Mandukos van 
veure recompensat amb el tercer premi 
el seu viatge cap a la màgia oriental de 
les mil i una nits protagonitzat pel geni, 
Aladdin, genets, ballarines de la dansa 
del ventre, etc.

Sant Quirze va respondre ahir de for-
ma multitudinària a la cita amb l’humor 
i la transgressió de cada any. Els nens 
van ser els potagonistes, però els adults 
van saber estar a l’alçada. A les com-
parses també va cobrar vida el món de 
Peter Pan i els personatges de conte, 
Shreck inclòs, van ocupar els carrers de 
la mà de l’escola Purificació Salas. Tam-
poc no van faltar pallassos, supermans i 
altres superherois, dàlmates, bruixes i 
bruixots, màscares venecianes, etc.

Les entitats no van faltar a la cita i, 
com és tradicional, van oferir botifa-
rres i begudes perquè els curiosos per-
sonatges de fantasia que van ocupar el 
poble durant tota la tarda no defallissin 
en la celebració. La parada de botifarres 
guanyadora va ser el circ de la Trinxe-
ra de Galliners, seguit de la bugada del 
Club de Patinatge i els motius senegale-
sos de les ONG Ateneu del Món, Acció 
Solidària Vallès i Cooperación y Ayuda.
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L’escola Taula Rodona va donar un toc d’humor a la rua amb un homenatge 
a les vespes que li va valer el segon premi

La dança del ventre no va faltar al viatge per l’Orient de les Mil i una nits 
que van proposar Els Mandukos.

El Carnestoltes 
en fotos

El Purificació Salas va convidar a Sant Quirze perso-
natges de contes infantils.

L’Ajuntament organitza un 
concurs de fotografies de 
Carnestoltes

Més imatges a:
www.diarisantquirze.cat

L’Ajuntament ha organitzat un concurs fo-
togràfic amb l’objectiu de plasmar la rique-
sa d’imatges del Carnestoltes. Les imatges 
es poden enviar fins a les 14 hores del 3 de 
març mitjançant un missatge privat al Face-
book de l’Ajuntament o al correu electrònic 
sqvconcurs@gmail.com, on figuri la des-
cripció de la imatge, el nom de l’autor i un 
telèfon de contacte. Les imatges es penjaran 
al Facebook de l’Ajuntament i les 10 que 
obtinguin més “M’agrada” seran valorades 
per membres de la Comissió de Festes, que 
tindran en compte la qualitat de la imatge, 
l’originalitat i la seva identificació amb la 
festa. El veredicte es farà públic el 21 de 
març a les xarxes socials de l’Ajuntament  i 
el premi, una tablet Samsung Galaxy Tamb 
3 de 7”, es lliurarà a la Fira d’Entitats del 26 
i 27 d’abril.
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EDITORIAL: Hi ha en el PP un 
Renzi com a Itàlia? I en el PSOE?

Renzi vol prestigiar la política escoltant els 
italians.

Comentar un canvi de govern a Itàlia 
és un fet habitual, ja que des de la res-
tauració de la democràcia, després de 
la caiguda de Mussolini, ha tingut 70 
governs en aquests 68 anys: no arriba a 
un per any. La novetat era que la pro-
posta de Renzi suposava un trencament 
amb el sistema actual de funcionament 
dels partits que han portat a la desafec-
ció dels italians, atorgant a la marca de 
l’humorista Beppe Grillo més de 5 mi-
lions de votants descontents i activistes 
contra la classe política.

La proposta concreta de Renzi era 
únicament forçar tres canvis per produir 
un trencament visible amb l’actual de-
cadència del sistema parlamentari: 1) 
modificar la llei electoral i establir una 
rebaixa de parlamentaris amb la dis-
solució del Senat actual; 2) establir un 
programa de lluita contra l’atur i 3) mo-
dificar l’administració italiana per fer-la 
més àgil.

Mirant aquestes propostes, no sem-

bla que siguin en si mateixes revolu-
cionàries. No parlen d’expropiacions 
de bancs, ni empreses, ni nous impostos 
contra els rics, però sí que expressen un 
acord de la majoria dels italians sobre 
aquests temes, que fins ara no han estan 
resolts i que han portat a la desafecció 
política.

Itàlia, amb una població de 59,7 mi-
lions, té 630 parlamentaris i 315 sena-
dors amb tot tipus de privilegis, dietes, 
assistents i, per això, Renzi proposa que 
els senadors siguin electes d’altres ins-
titucions i sense retribució i reduir el 
nombre de parlamentaris.

Amb 47,5 milions d’habitants, a Es-
panya tenim 350 parlamentaris i 266 
senadors. També la majoria creu molt 
elevat el nombre de parlamentaris i s’ha 
proposat dissoldre el Senat.

Mesures clares, entenedores, que 
responguin al que demanen els ciuta-
dans, és el que cal per regenerar la po-
lítica i no abocar a la desafecció contra 

el sistema. El que no sabem és si això 
es produirà dins del PP. El Partit De-
mòcrata a Itàlia tindria similituds amb 
el PP, potser moltes més que amb el 
PSOE.

Però, si aquesta regeneració política 
de connectar amb els ciutadans no la fa 
el PP, serà capaç de fer-la el PSOE?

L’esperança que avui poden tenir 
els italians, ens agradaria tenir-la tam-
bé tots.

L’editor
editorial@diarisantquirze.cat
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EDITORIAL: Es pot creure en alguna 
cosa el dia de Sant Valentí?

L’amor és un acord entre persones. 

La necessitat de creure en idees que 
permetin la millora social davant dels 
problemes agreujats per la crisi econò-
mica ens pot portar a reflexionar sobre 
si el dia de Sant Valentí no pot ser una 
data en què els habituals enfrontaments 
de tota mena donin pas al que s’anomena 
l’amor entre les persones, deixant de 
banda els conflictes encara que sigui per 
un dia.

Estem vivint una societat en què els 
conflictes de tota mena ocupen l’estat 
habitual de la majoria de persones (con-
flictes per tenir un lloc de treball, con-
flictes davant les injustícies que cada dia 
i a través de qualsevol telenotícies ens 
irriten i ens fan cridar a molts polítics 
i representants dels poders econòmics 
paraules i expressions crítiques, malgrat 
que no les poden sentir). Aquest és un 
dia normal per a moltes famílies davant 
la TV.

Cada dia rebem contínues propostes 
per promoure enfrontaments. Cadascun 
dels temes de debat va acompanyat de 
posicionaments a favor i en contra, sen-
se que hi hagi arguments que facin pos-
sible l’acord. Triem el que sigui: l’atur, 

l’avortament, el fracking, els conflic-
tes territorials… Tots ells són d’acord 
impossible i les persones s’agrupen i 
s’enfronten i les solucions cada vegada 
són més lluny.

Els posicionaments partidistes, ideo-
lògics, religiosos i els condicionants 
econòmics fan de cada tema un conflicte 
irresoluble i per això el desànim de les 
persones creix, ja que no veuen que es 
resolgui cap tema de la seva preocupa-
ció diària i són sotmesos a constants en-
frontaments polítics que en molts casos 
porten a l’odi, ja que es veu els altres 
com els qui s’oposen a la seva idea. És 
un odi físic que cada vegada fa més difi-
cil la convivència i separa les persones.

Aquests són els inputs que cada dia 
rebem: enfrontaments, odis, desqualifi-
cacions. No detectem acords, negocia-
cions, cerca de solucions consensuades. 
Res. Cap telenotícies de cap cadena 
dóna cabuda a aquestes notícies, segu-
rament perquè no es produeixen…

I de cop arriba el dia de Sant Va-
lentí, i veiem que no és només un pro-
ducte comercial sobretot per als joves, 
sinó que és un esclat a favor de l’amor 
i l’acord entre persones. Encara que les 
relacions també són difícils, se’ns con-
vida a creure en alguna cosa.

El problema és que aquesta norma-
litat no per ser-ho deixa de ser incòmo-
da i, per això avui, amb motiu de Sant 
Valentí, seria possible un dia diferent, 
ja no només per als enamorats sinó per 
totes les persones que necessiten creure 
en alguna cosa que els doni esperança 
en en el futur.

L’editor
editor@diarisantquirze.cat

OPINIÓ: La guerra 
dels mons de Jordi 
Évole o com inventar 
la realitat

Per Robert Sendra.
Les expectatives eren elevades, i Jordi 

Évole no va decebre en l’especial de Salva-
dos (La Sexta) sobre el cop d’estat del 23F, 
titulat Operación Palace. El presentador 
català es va tornar a vestir de Follonero per 
posar de potes enlaire les xarxes socials, els 
índex d’audiència (23,9% de share amb 
5.229.000 espectadors) i l’estructura men-
tal dels espectadors amb un mockumentary 
o fals documental. La tesi del programa era 
que el 23F va ser una estratagema dels partits 
i la monarquia dirigida cinematogràficament 
per José Luis Garci, amb l’objectiu de vacu-
nar la jove democràcia espanyola del 1981 
davant els rumors de cops d’estat reals que 
corrien. A banda de demostrar que tot no està 
fet a la televisió, el joc televisiu plantejat per 
l’equip d’Évole va servir per fer reflexionar 
a l’audiència sobre el poder dels mitjans de 
comunicació a l’hora de manipular la infor-
mació i crear realitats paral·leles tan o més 
creïbles que allò que veiem amb els nostres 
propis ulls. 

Com es podia fer creïble un documental 
basat en falsedats? El propi format de docu-
mental l’associem a l’explicació d’uns fets 
reals. Si això li sumem el testimoni de per-
sonatges protagonistes el dia del cop d’estat 
i persones de prestigi (José Luis Garci, Jorge 
Verstrynge, Eduard Bosch, Iñaki Gabilondo, 
Luis María Ansón…), la mostra d’imatges 
d’arxiu, fonts estrangeres (Der Spiegel) i un 
relat versemblant, el miratge de realitat ja està 
muntat.
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La difusió dels Plens segueix 
sent l’assignatura pendent de la 
informació local a Sant Quirze

Imatge d’arxiu del Ple Municipal d’octubre del 2013

S’investiga la contractació del director de 
Mercavallès, José Manuel Piedrafita   

RS / Quasi un any i mig després que 
els grups de Sant Quirze aprovessin per 
unanimitat la moció de Junts per Sant 
Quirze per valorar la retransmissió en 
directe via Internet del Ple municipal, la 
iniciativa no ha donat resultats i les ses-
sions plenàries on s’aproven importants 
mesures com pressupostos, ordenances, 
impostos i mocions segueixen patint 
una baixa visibilitat. Segons el govern 
local, la filmació requeriria adequar la 
sala de plens, assegurar que el so que-
di ben enregistrat, que hi hagi cobertura 
per tal d’enviar les dades via streaming 
i realitzar la gravació amb almenys tres 
càmeres. Per tant, caldria dur a terme 
una inversió econòmica important amb 
un retorn que l’Ajuntament preveu es-
càs tenint en compte el poc seguiment 

que han tingut anteriors iniciatives i el 
fet que la sala de plens estigui pràctica-
ment buida cada mes.

Fa uns mesos, la FAVSQ va tenir la 
iniciativa de gravar un ple municipal, el 
d’octubre del 2013, i difondre’l per In-
ternet, però la proposta no va tenir con-
tinuïtat.

Altres formes de seguir l’actualitat 
dels plens són les actes de les sessions 
que publica l’Ajuntament, amb una 
transcripció literal de les diferents in-
tervencions, però aquestes es publiquen 
en diferit setmanes després de la cele-
bració. A més d’això, Diari Sant Quirze 
fa el seguiment mensual dels Plens i el 
principal grup de l’oposició, Junts per 
Sant Quirze, publica un resum dels ma-
teixos al seu bloc.

Redacció / El Consell Comarcal del Va-
llès Occidental, institució que gestiona 
Mercavallès, mercat que ofereix gran va-
rietat de productes alimentaris de proxi-

mitat a minoristes, està sota l’ombra de 
la sospita des que el Jutjat d’Instrucció 
número 1 de Terrassa va admetre a tràmit 
una denúncia sobre la presumpte con-

tractació a dit de José Manuel Piedrafita 
com a director del Mercat Comarcal de 
Fruites i Verdures des del 2007.

La denúncia ha estat presentada per 
Antonio Ramírez, propietari del bar res-
taurant que es troba a Mercavallès. Se-
gons El Mundo, els Mossos d’Esquadra 
van reclamar al Consell Comarcal del 
Vallès Occidental la documentació del 
nomenament de Piedrafita. 

  Una representació del Partit Popular de Sant 
Quirze va acudir els passats 24 i 25 de gener 
a la convenció antisobiranista organitzada pel 
Partit Popular al Palau de Congressos de Cata-
lunya. Van conversar amb el president del go-
vern espanyol Mariano Rajoy sobre diversos 
temes de l’actualitat política, segons explica 
Feliciano Baratech, un dels membres del grup 
municipal.

  El 56% dels militants del PSC de Sant Quir-
ze (30) i el 7% dels simpatitzants (7) van par-
ticipar el dissabte 8 de febrer en les prime-
res eleccions primàries que el PSC celebra a 
Catalunya. Els resultats van ser acaparadors, 
i Javi López, líder de les joventuts socialistes, 
es va imposar amb el 68,7% dels vots a Eli-
senda Camps, secretària d’Europa del PSC a 
Barcelona.

Breus
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Breus

sOcieTaT

El Mes de la Dona posa l’accent 
en l’evolució del feminisme i el 
debat intergeneracional 

El Mes de la Dona que se celebra a 
Sant Quirze al llarg del mes de març ad-
quireix aquest any un caire reflexiu amb 
activitats com el foment del debat inter-
generacional o l’exposició ‘Veïnes ciu-
tadanes’ (3-21 de març, Biblioteca Mu-
nicipal), sobre el paper de la dona en els 
moviments veïnals dels anys 70. Igual-
ment, la Biblioteca acollirà el 5 de març 
a les 18.30h la presentació del llibre Ig-
norades però desitjades, de l’historiador 
Josep Lluís Martín Berbois, sobre la 
dona política durant les eleccions a la 
Segona República. Les persones inte-
ressades podran aprofundir en aquesta 
temàtica en el docufòrum que organitza 
el PSC en el seu local (c. Vallcorba, 71) 
el dia 13 a les 19h a partir de la pel·lícula 
Las maestras de la República. A més, el 
2 de març a les 18h la Companyia + o 

– Teatre presentarà l’obra Ara parlem 
nosaltres a la Patronal.

Aquest any també tindran un paper 
destacat diferents xerrades i sessions 
formatives per millorar les oportunitats 
d’ocupació de les dones.

L’acte institucional tindrà lloc el 6 
de març a les 14h a la Patronal, amb el 
lliurament del Premi Dona a la metgessa 
Ana Maria Relat. El Dia Internacional 
de les Dones (8 de març) es farà un so-
par al centre cívic Torre Julià.

Segons Sílvia Peralta, regidora 
d’Igualtat, la programació del Mes de 
les Dones té un fil conductor: “donar veu 
a totes les dones a través de l’expressió 
teatral, el reconeixement públic com el 
Premi Dona o el debat intergeneracional 
entre dones de diferents edats i expe-
riències”.

Anna Maria Relat Mir.

Anna Maria Relat Mir, 
Premi Dona de Sant 
Quirze 2014

Redacció / El Ple Municipal de Sant 
Quirze va aprovar ahir per unanimi-
tat reconèixer la metgessa Anna Maria 
Relat Mir amb el  Premi Dona de Sant 
Quirze 2014 després de la seva jubila-
ció. Dones per Sant Quirze és l’entitat 
que va presentar la seva candidatura 
destacant que Relat havia prestat els 
seus serveis al primer ambulatori de 
Sant Quirze fa més de 30 anys. També 
va ser l’encarregada de posar vacunes 
contra la grip a les escoles i de visitar 
les residències de gent gran i el Casal 
d’Avis. El Premi Dona es lliurarà el pro-
per 6 de març en un acte amenitzat pel 
grup de jazz i blues Amanda Blues.

L’Anna Maria va començar a tre-
ballar als 14 anys quan ajudava el seu 
pare, el dr. Relat i, posteriorment, fent 
la substitució del dr. Aliaga. En un mo-
ment en què encara no hi havia ambu-
latori al poble, l’Anna Maria es va fer 
un nom com a practicant ATS, visitant 
al carrer Nou.

Oferta pública d’ocupació per a la plaça 
interina d’arquitecte com a cap d’àrea
JMC / L’Ajuntament de Sant Quirze ha 
publicat les bases per proveir una plaça 
interina d’arquitecte com a cap de l’àrea 
de Desenvolupament Urbà i Sostenibi-
litat.

Aquesta plaça va quedar lliure 
quan Jordi Huguet va ser cessat el 
mes de febrer del 2013. Des de llavors 
està vacant aquesta plaça i el proper 
mes d’abril s’ha de produir la rein-
corporació de l’arquitecte municipal 
Antonio Sancho, que va demanar una 
Comissió de Servei a l’Ajuntament 
d’Olesa de Montserrat, on ha desen-

volupat tasques similars com a cap 
d’àrea.

Si a partir de la convocatòria anun-
ciada és nomenat finalment un cap 
d’àrea, Sant Quirze del Vallès tindrà 
tres arquitectes municipals, circums-
tància que no guarda relació amb els 
nivells actuals d’activitat del sector 
immobiliari i, per això, a un any de les 
eleccions municipals del maig del 2015, 
pot semblar com a mínim innecessari, 
i més tenint en compte una despesa to-
tal d’aproximadament 210.000 euros a 
l’any.
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5.260 nens del Vallès Occidental 
no tenen garantit un àpat 
equilibrat al dia

Redacció / Una avaluació realitzada pel 
Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Va-
llès Occidental situa en 7.652 el nombre 
d’infants de la comarca que es troben en 
situació de risc social, dels quals a 5.260 
la seva família no 
els pot garantir un 
àpat equilibrat al 
dia. Aquesta situació 
de desnutrició s’ha 
agreujat respecte a 
l’any passat a causa 
de l’augment de fa-
mílies sense ingres-
sos i la baixada de 
la mitjana de renda 
per càpita anual. Per 
això, el passat mes 
de gener els batlles 
van acordar sol·licitar al Departament 
d’Ensenyament una dotació comple-
mentària de 2,6 milions d’euros per a be-

ques de menjador, que se sumin als 3,6 
milions ja assignats per la Generalitat i 
als 2,1 que aporten els ajuntaments.

A principis de febrer, la consellera 
d’Ensenyament, Irene Rigau, va anun-

ciar que el seu depar-
tament concedirà en-
guany 70.000 beques 
menjador que benefi-
ciaran 67.000 alum-
nes. A més, d’aquests 
nens i nenes 3.000 
tindran una beca do-
ble, és a dir, que per 
primer cop tindran 
finançat el 100% del 
cost del dinar. Aquesta 
mesura d’emergència 
va ser anunciada des-

prés que la Secretaria de Salut Pública 
detectés 660 casos de desnutrició de 
nens catalans.

Les infraccions penals a Sant Quirze disminueixen 
un 20% en els darrers quatre anys
Des del mes de febrer, Mossos i policies municipals patrullen 
conjuntament al poble
Redacció / Els diversos cossos de se-
guretat que intervenen a Sant Quirze 
s’han reunit aquest mes a a la Masia 
de Can Barra per fer balanç de les in-
tervencions realitzades al 2013 i posar 
en comú els projectes previstos. De la 
reunió ha transcendit que les infraccions 
penals al municipi s’han reduït un 20% 
en els darrers quatre anys, segons dades 
de l’Ajuntament. Al 2013, els fets delic-
tius van disminuir un 5,2%. L’Oficina 

d’Atenció Ciutadana de la Policia Local 
va gestionar 1.020 diligències.

El conseller d’Interior, Ramon Es-
padaler, ha destacat “l’important treball 
conjunt que duen a terme els diferents 
cossos de seguretat, de manera que 
l’eficiència i els bons resultats són cons-
tants”. Mostra d’això són les dues pa-
trulles mixtes entre Mossos d’Esquadra 
i Policia Municipal que ja actuen als ca-
rrers de Sant Quirze.

Breus

  Sant Quirze ha assolit els 19.408 habitants, 
el seu màxim històric. Aquesta és la xifra ofi-
cial que va aprovar el darrer Ple Municipal com 
a resultat de la revisió del Padró Municipal 
d’Habitants referida a l’1 de gener del 2013. Per 
tant, la població ha augmentat en 414 persones 
en un any i recupera el camí de creixement de-
mogràfic que havia abandonat al 2012 després 
de 37 anys consecutius de progressió.

  Joan Josep Isern, director del Servei Català de 
Trànsit (SCT), va presentar a inicis de mes el 
Pla Local de Seguretat Viària de Sant Quirze 
del Vallès amb l’objectiu de reduir la sinistra-
litat viària un 15%. Una de les principals prio-
ritats és reduir el nombre d’atropellaments, per 
bé que, segons l’Ajuntament, a Sant Quirze es 
produeixen 1,5 accidents viaris amb víctimes 
per cada 1.000 habitants, xifra que es situa per 
sota de la mitjana catalana, que és de 2,1 acci-
dents.

  El nou Esplai la Flama iniciarà la seva activi-
tat el proper 8 de març a la ronda Arraona, al 
local que anteriorment ocupava el Canya Jove. 
El nou centre de lleure, que és una iniciativa de 
l’Associació Centre Espai El Cau, està adreçat 
a nens i nenes d’entre 6 i 13 anys. 
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Sant Quirze tindrà un gimnàs a 
l’aire lliure que generarà electricitat

Redacció / Fer exercici a l’aire lliu-
re i convertir aquest esforç mecànic 
i l’energia cinètica en electricitat per 
il·luminar els carrers o per carregar 
el telèfon mòbil són els objectius del 
Green Parc que arribarà al Parc de les 
Morisques en una data encara per deter-
minar. La setmana passada la Junta de 
Govern Local va aprovar l’expedient i 
l’inici de licitació per a la contractació 
del subministrament dels aparells que 
composaran aquest gimnàs outdoor. 
Aquesta iniciativa respon a una subven-
ció de 73.535,94 euros de la Diputació 

Gimnàs a l’aire lliure dissenyat per l’empresa The Great Outdoor Gym Company.

de Barcelona.
Segons l’Ajuntament, aquest pro-

jecte és una prova pilot per fomentar la 
sostenibilitat mediambiental, la salut i 
l’esport. Els antecedents de la inicia-
tiva es poden trobar als Estats Units, 
on alguns gimnasos generen energia 
mitjançant les bicicletes d’spinning o 
les cintes de córrer, o al Regne Unit, 
on la ciutat de Hull va allotjar el pri-
mer gimnàs ecològic gratuït i a l’aire 
lliure en què cada màquina podia ge-
nerar entre 50 i 400  watts en funció 
de l’exercici.

El FC Sant Quirze cau 
derrotat quinze jornades 
després i és tercer a la 
lliga

L’equip Amateur A del Futbol Club 
Sant Quirze va sortir derrotat del camp 
municipal La Creu després d’encaixar 
dos gols davant de la Sabadellenca que 
va marcar Miguel Ángel Rodríguez. Els 
verd i vermelles van caure després de 

quinze jornades puntuant en una tempo-
rada en què no estan acostumats a perdre, 
ja que ahir va ser el tercer cop que es van 
deixar els punts en disputa. A causa del 
triomf del Gironella, els quirzetencs han 
quedat en tercera posició i, per tant, fora 
de la zona de promoció per ascendir a 
Primera Catalana. punts de coixí.

La Roca, encara 
més líder després de 
derrotar l’Handbol 
Sant Quirze

Partit de La Roca i l’Handbol Sant Quirze.

L’Handbol Sant Quirze va caure derrotat 
al camp del líder del Grup D de la Prime-
ra Estatal per 33-28 en un partit amb dues 
meitats ben diferenciades. A la primera, 
els roquerols van sortir molt endollats i 
van obrir una escletxa important al marca-
dor, fins arribar a doblar els visitants: 18-9. 
A la represa, el Sant Quirze va millorar i 
va aconseguir entrar al partit durant molts 
minuts. El resultat final: 33-26, i el líder 
que és més líder una setmana més.

Els locals van marcar un ritme molt 
alt de joc ja des del xiulet inicial i, ràpi-
dament, van agafar avantatge al marca-
dor: 4-1 als cinc minuts que es va am-
pliar a un perillòs 11-4 al quart d’hora 
de joc. La Roca va trobar grans combi-
nacions en atac enfront un Sant Quirze 
encallat a qui li costava entrar al partit 
tot i la bona actuació de la porteria.

Un canvi de sistema defensiu dels ki-
ris va capgirar les tornes i el Sant Quirze 
va revifar sota la bona direcció de Mano-
lo Alijarde. Els quirzetencs van tenir els 
seus millors minuts de joc i van aconse-
guir ficar-se al partit. Només era un mirat-
ge. El líder va tornar a pitjar l’accelerador 
i va sentenciar el partit: 33-26.
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L’Associació de Comerciants buscarà el suport 
de l’Ajuntament per mantenir-se viva 

L’assemblea extraordinària de l’Associació 
de Comerciants va reunir una dotzena de 
socis.

La Mostra de Comerç d’octubre és el gran esdeveniment organitzat per l’entitat. 

Robert Sendra / L’assemblea extraor-
dinària de l’Associació de Comerciants 
de Sant Quirze celebrada a la Masia de 
Can Feliu, amb la presència de només 
una dotzena dels seus socis respecte al 
centenar que formen l’entitat, va deci-
dir dijous passat mantenir en suspens 
la seva continuïtat i reclamar l’ajuda de 
l’Ajuntament. Tot i que no va sorgir cap 
candidatura per presidir l’entitat, es va 
aprovar la preservació d’una comissió 
en funcions formada per Enric Roure i 
Joan Sala encarregada d’encaminar la 
transició cap a un nou tipus d’agrupació 
que encara no està definit perquè no hi 
ha consens entre els socis ni prou infor-
mació com per prendre decisions. Jo-
sep Maria Coderch va presentar la seva 
dimissió com a vicepresident tercer de 
la junta. Actualment, hi ha un deute de 
1.668 euros i més de 29.000 euros de 
possibles ingressos en forma de subven-
cions pendents de cobrar que permetrien 

saldar els números vermells i seguir or-
ganitzant activitats d’ara en endavant.

El problema de l’Associació de Comer-
ciants, però, és que es troba en coma des 
de principis d’any a causa de l’esgotament 
dels seus socis i la dissolució de la junta. 
Per a alguns membres, la causa d’això són 
les diferències amb el Consistori Local 
per algunes reclamacions històriques no 
satisfetes com la instal·lació de 500 places 
d’aparcament limitat, una mesura que per 
a alguns comerciants permetria un accés 

més còmode a les seves botigues i facilita-
ria augmentar vendes, però que topa amb 
el rebuig d’altres empresaris i que genera-
ria polèmica entorn als ciutadans que resi-
deixen a les principals artèries comercials 
del municipi. 

Per a altres socis, el problema de 
l’entitat és la gestió de l’última junta, que 
segons van criticar, va estirar més el braç 
que la màniga, tot i que els pressupostos 
i els comptes s’havien aprovat de forma 
assembleària. A la reunió d’ahir, encara es 
va parlar d’una tercera causa: la poca im-
plicació d’una part del col·lectiu.

Sigui com sigui, el primer pas que 
vol prendre l’Associació consisteix a 
sol·licitar una reunió amb l’Espai Co-
merç de l’Ajuntament de Sant Quirze 
per conèixer l’interès de la Casa Gran 
en salvar l’entitat de cara a mantenir ac-
tivitats com l’exitosa Mostra de Come-
rç. Els socis demanen l’assessorament 
del Consistori i la possibilitat d’utilitzar 
la seva borsa de treball per contractar un 
professional que dugui el pes de la ges-
tió de l’entitat en un futur. També es de-

manarà informació a la patronal Pimec i 
l’Agrupació de Botiguers de Catalunya.

Segons va manifestar Enric Roure, 
el president de l’entitat, si l’Associació 
de Comerciants es vol dedicar exclu-
sivament a dinamitzar el comerç, com 
més ajuda hi hagi de l’Ajuntament, 
millor. Si, en canvi, es volen reclamar 
millores per al comerç com s’ha fet en 
el darrer any, cal que aquesta sigui inde-
pendent. “A Terrassa o Sabadell aquest 
tipus d’associació hagués triomfat, però 
a Sant Quirze no”, va concloure.

L’Associació de 
Comerciants es troba en 

coma des de principis 
d’any
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OPINIÓ: Del Mussol.cat a 
Diarisantquirze.cat: 14 anys de 
comunicació local
Per Enric Alloza, editor de l’antic 
Mussol.cat.
Dijous 30 de gener, segon aniversari del 
Diari de Sant Quirze. Celebració a Pau 
Casals, local del Boss. Un policia de 
cartró a la porta ens dóna la benvinguda, 
dins ho fa en Joan Andreu Blàzquez i la 
seva esposa.

En Pere Costa Batllori, Miquel Zam-
budio Diaz i jo mateix hem arribat mitja 
hora abans del previst, tenim ganes de 
petar la xerrada. També hi ha algú que 
ha matinat més que nosaltres: el pintor 
Jordi Calvís, amb exposició oberta al 
Museum Marítim de Barcelona. Fins els 
16 de març encara ho podeu veure.

Poc a poc van arribant part de l’equip 
del Diari de Sant Quirze. Aquest dia-
ri s’ha inspirat en el passat de Mussol.
cat, agafant-ne el relleu, però cal dir que 
ho fa amb ben poca col.laboració de 

l’equip sortint, i l’editor i propietari Jo-
sep M. Coderch ha creat un equip propi 
on no falta de res: redactors, informàtic, 
comercial, etc.

L’hora programada per a la trobada 
de la celebració del segon aniversari és 
a dos quarts de tres, amb dinar americà 
inclòs. Serveix per canviar impressions 
i viatjar fins a l’any 2000, quan Sant 
Quirze era un desert on només hi havia 
una pàgina estàtica de la parròquia. El 
primer que vaig editar va ser una fran-
quícia VilaWeb Sant Quirze, però en 
poc temps en Jaume Juanias i jo mateix, 
fotògrafs associats, vam veure que calia 
desenvolupar un portal on s’hi pogues-
sin encabir fotografies, per informar 
àmpliament la població, i així ho vam 
ver: va néixer el Mussol Espavilat. En 
tot aquest procés en Josep M. Coderch 
ens va donar suport, des del primer mo-

ment. Vaig ser el primer a registrar un 
punt cat a Sant Quirze: Mussol.cat.

Ara tot és ben diferent, i és un equip 
com cal que porta cada dia aquest diari 
digital, amb resultats que als meus ulls 
són força bons. Mensualment editen un 
diari en suport paper i ara, en aquest se-
gon aniversari, també ho pensen fer.

Endavant Josep M. Us encoratjo a 
tirar endavant, malgrat tots els pals a 
les rodes que rebreu com querelles, pro-
blemes, manca d’ajut, etc. Sant Quirze, 
segueix sent Sant Quirze, per al bo i per 
al dolent.

Lourdes Garcia amb la seva magnífi-
ca veu i a cappella va cloure l’acte amb 
dues interpretacions.

Celebració del segon aniversari de DSQ.

Calvís i membres de la Fundació Esclerosi Múltiple visiten l’exposició sobre el fons marí. 

Persones amb esclerosi 
múltiple visiten 
l’exposició de Jordi Calvís 
al Museu Marítim
Robert Sendra / El pintor quirzetenc Jor-
di Calvís va realitzar a principis de febrer 
una visita guiada per la seva exposició 
sobre el fons marí a les Drassanes de 
Barcelona dirigida a membres de la Fun-
dació Esclerosi Múltiple. L’artista va fer 
referència al context pictòric de la seva 
obra, des de l’època impressionista fins al 
desenvolupament de la tridimensionalitat 
i la vivor de les textures per donar una vi-
sió personal del món marítim, recorregut 
vital i artístic que es manifesta en aquesta 
mostra titulada ‘Mol·luscs, sorres i altres 
imatges’. Calvís es va centrar sobretot 
en la seva experiència personal i en com 
l’art l’ha permès viure, viatjar per tot el 
món i, en definitiva, afrontar els obsta-
cles plantejats per l’esclerosi múltiple.

Segons van destacar alguns dels as-
sistents, la de Calvís és una història de 
superació. Després que li diagnostiques-
sin la malaltia, i amb el pas dels anys, va 
comprendre que no podria seguir treba-
llant al taller i que hauria de recuperar la 
seva passió, aquella per a la qual havia 
estudiat a Sabadell, París i L’Hospitalet.
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El cuquet emprenedor desperta en els 
alumnes de l’IES Sant Quirze

La professora Roser Venegas considera que el foment de l’autoocupació no va 
prou acompanyat d’ajudes per a joves amb iniciativa

Alumnes de l’IES Sant Quirze participants en el projecte “Be an empreneur”.

Roser Venegas.

Robert Sendra / La crisi econòmica 
ha convertit el foment de l’emprenedoria 
i l’autoocupació en una panacea per tro-
bar solucions a les mancances estructu-
rals del mercat laboral espanyol. Aques-
ta tendència queda palesa especialment 
en el món educatiu, on ja des dels cursos 
de primària els alumnes desenvolupen 
els seus primers projectes empresa-
rials. L’Institut de Sant Quirze, gràcies 
a l’organització de la Fundació Escola 
d’Emprenedors, està duent a terme per 
segon any consecutiu el projecte “Be an 
empreneur” (“Sigues emprenedor”) . 
Durant el primer trimestre del curs, deu 
joves de tercer d’ESO han realitzat el 
seu pla de negoci.

“M’interessava l’emprenedoria per-
què és un tema que val la pena i em pot 
servir de cara al futur”, explica Aitor Co-
lomer, un dels estudiants participants que, 
juntament amb David Mejías, ha desen-
volupat com a projecte un creuer per la 
Costa Brava amb activitats com el tir al 
plat. La resta de plans de negoci consis-
teixen en un microxip per analitzar la ve-
locitat i altres paràmetres d’una pilota de 
futbol ideat per Pol Vergés i Lluís Puig; 
una pàgina web de modistes on-line per a 
talles especials de vestit creada per Yaiza 
Rodríguez, Cristina Ginés i Elena Láza-
ro; un parc d’atraccions inventat per Òs-
car Boned que s’inspiraria en el far west, 
es construiria a Girona i tindria com a 
objectiu unir pares i adolescents, i una 
aplicació mòbil que faria les funcions de 
shopper assistant.  

“Els joves tenen molt interioritzada 
la pàgina web i les apps. La tendència 
és anar cap a la tecnologia”, afirma Ro-

ser Venegas, professora d’Economia i 
Empresa responsable d’aquest crèdit 
variable. Segons explica, tothom pot 
ser emprenedor. El secret són les ganes, 
l’esforç i la creativitat. L’espurna creati-
va és el primer pas de l’assignatura, que 
es realitza en anglès i permet als adoles-
cents anar perdent la por a fer presen-
tacions en la llengua més internacional 
en el món dels negocis. A continuació, 
es desenvolupa el producte, es calculen 
costos, necessitats i finançament i es 
realitza una investigació de mercat que 
es materialitza en un DAFO (Debilitats, 
Amenaces, Fortaleses i Oportunitats). 
Finalment es fa publicitat del producte.  

La professora de l’IES reconeix que 
assignatures com “Be an empreneur” 
adreçades a alumnes de l’ESO no es 
plantejaven abans de la crisi. Ara, aquests 
continguts curriculars es donen fins i 
tot en excés, dins el seu punt de vista. 
“Arran de la crisi el treballador ha de ser 
el màxim autònom possible. L’interès és 
tenir el mínim de treballadors aliens, és a 
dir, que treballin per compte d’altri”.

Tot i que les start ups i els emprene-
dors estan de moda, les polítiques fiscals 
van en una altra direcció. Aquest any, el 
govern espanyol ha augmentat la quota 
mínima de cotització per a autònoms fins 
als 261,83€. “Anem a dues marxes: una 
cosa és la realitat i l’altra l’ensenyament”, 
diu Roser Venegas. I ho exemplifica amb 
un cas concret: “Es diu que el fracàs és 
una oportunitat i que ser jove és un avan-
tatge, però quan un jove va al banc li de-
manen l’aval del pare”.


