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El servei d’aigua a Sant 
Quirze s’encareix un 5%

L’increment del canon i la reducció en el consum són 
les causes de l’increment demanat per CASSA 
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per a les eleccions municipals del 
2015
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un Directori de Compres i 
Serveis d’ús públic

Més d’una vintena de carros 
porten els Tres Tombs a Sant 
Quirze

L’Handbol Sant Quirze 
s’assegura la permanència a la 
categoria de bronze
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El servei d’aigua a Sant Quirze s’encareix un 
5% a causa del canon i el menor consum

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

La quota de servei per al submi-
nistrament d’aigua a Sant Quirze aug-
mentarà aquest any un 4,96% després 
que l’equip de govern ho aprovés en 
el darrer Ple d’acord amb la petició de 
l’empresa concessionària, CASSA Ai-
gües i Depuració, basant-se en les va-
riacions d’ingressos i despeses. Antoni 
Rebolleda, tinent d’alcalde de Serveis 
Urbans, va demanar l’actualització 
de les tarifes basant-se en informes 
econòmics realitzats per tècnics mu-
nicipals. Des de l’oposició, Junts per 
Sant Quirze denuncia que el rebut de 
l’aigua s’ha encarit un 42,27% en tres 
anys i mig.

Aigües de Sabadell ha explicat a 
Diari Sant Quirze que els motius que 
justifiquen aquest increment del 4,96% 
són l’augment en un 4,23% del cost de 
la compra d’aigua a l’empresa Aigües 
Ter Llobregat, l’increment en un 7,2% 
del cànon fixat per l’Agència Catalana 
de l’Aigua, i la disminució del consum 
en un 8,19%.

La concessió del servei de subminis-
trament d’aigua potable a CASSA va ser 
aprovada pel Ple de Sant Quirze l’any 
2002. Segons fonts de CASSA, durant 
els primers tres anys de concessió no hi 
va haver cap augment de tarifa domès-
tica fins que a partir del 2006 es va 
passar del sistema de tarifes amb quota 
mínima al sistema de tarifa binòmia, en 
què existeix un mínim de consum amb 
preus variables creixents en funció del 
tram de consum. D’altra banda, les pu-
jades de tarifes han vingut marcades 
per la baixa d’usuaris de gran consum, 
afirma l’empresa. “Durant tots aquests 
ants, el cost de la compra d’aigua en 

alta a Aigües Ter Llobregat s’ha dupli-
cat, passant també a repercutir el 80% 
en quota fixa”, argumenten fonts de la 
companyia.
Segons càlculs de la Federació 

d’Associacions de Veïns, que fa uns 
mesos va difondre una guia per entendre 
els rebuts de l’aigua, la quota de servei 
d’aigua ha augmentat un 2.341% des 
del 2002.
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EDITORIAL: Una font d’euros per 
a l’Ajuntament: l’aparcament de 
Pau Casals
És conegut que Sant Quirze del Va-
llès i Les Fonts són molt rics en aqüífers 
i per això el nom i l’existència de fonts 
naturals –avui tancades per salubritat 
—en diferents zones del poble a prop de 
la Biblioteca i les rieres.

El que molts ciutadans també sa-
ben és que l’Ajuntament té altres fonts 
per on, en lloc d’aigua, surten euros, i 
que això no és culpa de la Policia Mu-
nicipal, sinó dels equips de govern que 
no donen resposta a les necessitats de 
l’aparcament en les zones comercials.

Una d’aquestes fonts està situada 
precisament davant de les dependències 
municipals de Pau Casals número 82, 
on l’obligada reserva per a minusvàlids 
és un constant brollador d’euros de mul-
tes.

El continuat patrullatge de la Poli-

cia, 2 motos d’alta gama, el Nissan i les 
llums blaves, só una constant en aquesta 
avinguda. Ells compleixen amb la seva 
obligació, i en aquests curts temps de 
4-5 minuts, una gran d’ells part acaben 
amb la butlleta de la multa.

Podríem demanar al Regidor enca-
rregat de la Policia Municipal que digués 
quantes de les multes d’aparcament li 
toquen a aquesta font d’euros, així com 
a l’avinguda Pau Casals.

No donaran resposta. L’equip de go-
vern no pot entendre que si en aquesta 
avinguda hi ha moltes multes, no és que 
els ciutadans siguin més incívics, sinó 
que l’equip de govern no sap resoldre el 
problema de mobilitat urbana. La solu-
ció no tindria per què tenir cap cost. A 
moltes localitats hi ha places gratuïtes 
amb mobilitat horària en les zones per 

L’ENQUESTA de diarisantquirze.cat

Font d’euros.

afavorir el comerç. A sant Quirze no. 
Continuen mantenint les fonts d’euros.

L’editor
editor@diarisantquirze.cat
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OPINIÓ: Hicimos lo que pudimos, 
pero otros seguiréis buscando 
otros caminos
Por Álvaro García, afiliado a la Fe-
deración de Jubilados de la USOC.

Hace tiempo que vengo pensando en 
qué es lo que nos ha pasado a los tra-
bajadores. Hará unos 50 años, miles de 
familias nos vimos obligadas a inmigrar 
a los lugares donde había más trabajo, 
como Catalunya, País Vasco o Valencia. 
Como consecuencia de la Guerra Civil 
muchos pueblos de España lo estaban 
pasando mal en la década de los 50. En 
los años 1960 hubo nuevos ministros 
que intentaron cambiar algunos aspec-
tos pero fueron sólo intentos. 

Las asociaciones obreras se organiza-
ron ante de la falta de libertades. Surgie-
ron los partidos políticos, como el PCE, 
las fuerzas socialistas y los sindicatos. 
Muchas personas fueron detenidas y 
luego encarceladas o fusiladas. Pero se 
siguió trabajando en la completa clan-
destinidad. Creamos las CCOO como 
movimiento sociopolítico. En 1977-78 
en Sabadell llevamos a término accio-
nes unitarias de los sindicatos CCOO y 
USO ante las huelgas generales que se 
dieron en aquellos años.

Con la aproximación de la democra-
cia, en 1977 se implantan los sindicatos 
como organizaciones más cercanas a los 
trabajadores y se llevan a cabo una se-
rie de luchas por las mejoras salariales 
y demás.

En 2011 surge el 15M ante los fra-
cassos de los partidos políticos de iz-
quierda y centro derecha y los sindicatos 
para dar una respuesta coherente ante la 
situación que expresaba al principio. 
Empiezan a nacer nuevas esperanzas.

Y cuando más esperanza teníamos, 
se organiza la extrema derecha y gana 
las elecciones con un programa electo-
ral prometido que no se ha puesto en 
práctica. Más bien al contrario: recortes 
en sanidad, despidos y despliegue de un 
gran programa de capitalismo interna-
cional en todo su rigor, hasta que la Es-
paña democrática y roja se convierte en 
azul. Algunos compañeros me dijieron: 
“para castigar a Zapatero hemos votado al 
PP y eso nos ha hecho un gran daño irrepa-
rable”.

Ahora les toca a las nuevas genera-
ciones recuperar lo que nos han robado 
e impuesto. Hay que recordar a nuestro 
dirigente catalán: seguiremos luchan-
do… Habrá un nuevo día, con grandes 
ESPERANZAS.

Movimiento del 15M en la plaza del Sol de 
Madrid. 

EDITORIAL: 
Coses que fa bé 
l’Ajuntament
En aquests darrers set anys de govern 
CiU+PSC+PP s’han produït encerts im-
portants, i segurament ens en deixem al-
guns o molts. El manteniment del Parc 
de les Morisques ha estat un d’ells, ja 
que permet un espai que fins feia poc no 
s’havia lliurat a l’Ajuntament. 

El mateix podem dir del mante-
niment de les mitgeres de l’avinguda 
Arraona, abans una pista de carreres de 
vehicles.

Les obres de la urbanització de Cas-
telltort, descartant les urbanitzacions 
per part de promotors privats, han donat 
una millor condició als serveis bàsics a 
les cases i parcel·les existents.

El passeig de l’alcaldessa, batejat 
així per aquest editorialista, permeten 
als quirzetencs/ques caminar per un iti-
nerari segur i a la vora de la riera i de 
zones naturals (des de davant de la Bra-
seria Cano fins a l’Estació FGC). 

La decisió d’obrir l’accés del pàr-
quing de la Plaça Anselm Clavé, davant 
de la Patronal, que inicialment es va 
obrir pel carrer Montserrat i era de poca 
utilitat, també s’ha produït en aquest pe-
ríode.

Els acords amb la Diputació per po-
tenciar la Biblioteca de Sant Quirze i la 
seva dinamització com a espai obert a 
tot el que està relacionat amb la cultura 
i l’ensenyament fan un servei molt apre-
ciat i utilitzat.

Parlem sobretot de temes relacionats 
amb l’urbanisme i que afecten la majo-
ria dels quirzetencs i, per tant, cal valo-
rar-los positivament ja que fan un poble 
amb més qualitat de vida.

L’editor
editor@diarisantquirze.cat



La Revista SQV La Revista SQV 5

En la línia del que fa uns dies ma-
nifestava Junts per Sant Quirze i la Fe-
deració d’Associacions de Veïns, Sant 
Quirze Empresarial s’oposa frontalment 
a la contractació d’un nou arquitecte 
municipal per part de l’Ajuntament.

“La convocatòria per a un nou ar-
quitecte en una situació de paralització 
del sector de la construcció és totalment 
innecessària per al municipi, i desta-
quem que això comporta l’augment 
de burocratització i despesa per aquest 
cap d’àrea, per un import aproximat de 
70.000 euros l’any, inclosa la Segure-
tat Social”, afirma la patronal en una 
nota de premsa. També recalca que en 

els anys de major bonança econòmica 
hi havia, com a màxim, tres arquitectes 
municipals.

L’associació d’empresaris també as-
senyala que, a un any de les properes 
eleccions, aquesta convocatòria és in-
convenient perquè condiciona el futur 
de l’Ajuntament.

Segons el comunicat, 39 arquitectes 
van ser admesos a les proves el passat 
27 de març per part d’un tribunal for-
mat   per la Secretaria municipal, un re-
presentant de l’escola d’Administració 
pública, un arquitecte i un advocat de 
la Diputació i el Cap de Recursos Hu-
mans.

Sílvia Peralta, 
candidata del PSC 
per a les eleccions 
municipals del 2015

RS / La cursa per a les eleccions muni-
cipals del maig del 2015 ja ha començat. 
Ho va fer l’últim cap de setmana a Bar-
celona amb la primera volta de les pri-
màries del Partit dels Socialistes de Ca-
talunya. I també ho va fer a Sant Quirze. 
La seu del PSC al poble va acollir ahir 
una assemblea per escollir la seva pri-
mera secretària, Sílvia Peralta, com a 
candidata per als propers comicis. Va 
obtenir el suport unànime dels 48 mi-
litants i simpatitzants del PSC que van 
votar.

Peralta, que és regidora de l’actual 
govern municipal i encapçala les àrees 
de serveis interns, igualtat i cooperació, 
va advocar en el seu discurs d’agraïment 
per un “canvi de rumb” en la política 
municipal. 

pOlíTica

SQ Empresarial veu “totalment 
innecessària“ la contractació d’un 
nou arquitecte municipal

Movimiento del 15M en la plaza del Sol de Madrid. 

Movimiento del 15M en la plaza del Sol de 
Madrid. 

Breus   De “naufragi organitzatiu en l’acció de go-
vern” titlla Junts per Sant Quirze la gestió que 
el Consistori Local està fent de l’estructura 
directiva municipal de l’Àrea de Territo-
ri. Ho ha manifestat en una nota de premsa 
la formació local davant del procés enge-
gat per l’Ajuntament per cobrir la plaça de 
Cap de Territori i Urbanisme. Qualifica la 
gestió d’erràtica, i considera que ha com-
portat “danys i perjudicis importants tant a 
l’economia municipal com a la imatge del 
nostre ajuntament”. 

  El Consistori Local està centrat en la im-
plantació del primer Pla d’Igualtat Intern de 
l’Ajuntament i la revisió del Pla d’Igualtat ex-
tern. Segons la Casa Gran, l’objectiu és analit-
zar quina és la situació actual al poble, quines 
actuacions han funcionat durant aquests anys 
i plantejar millores o iniciar nous projectes. 
L’any 2013, el servei psicològic del Consis-
tori va atendre 60 dones per casos de maltrac-
tament. 
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Més d’una vintena de carros porten els 
Tres Tombs a Sant Quirze

Un terç dels quirzetencs ha compartit cotxe

Més d’una vintena de carros de Sant 
Quirze i altres indrets de Catalunya mo-
guts per cavalls i mules van aplegar-se 
diumenge passat de març al poble amb 
motiu dels Tres Tombs. Com cada any, 
la Passada de Sant Antoni Abat va anar 
precedida d’un complet esmorzar amb 
botifarra, cansalada, pa amb tompàquet 
i vi i va comptar amb la benedicció dels 
animals. Un sol radiant va acompanyar 
durant tota la jornada.

Redacció / Un 32% de la població de 
Sant Quirze va compartir al 2013 el seu 
cotxe, i un 80% d’aquestes persones va 
realitzar viatges amb regularitat diària 
mitjançant aquesta possibilitat. Aques-
tes són les conclusions principals de 
l’enquesta de la Xarxa de Municipis i 
Entitats 2013 sobre la iniciativa ‘Com-

partir Cotxe’, que té com a objectiu fo-
mentar la sostenibilitat mediambiental i 
la millora de la via pública gràcies al fet 
que diverses persones que facin el ma-
teix recorregut per anar a treballar, a la 
universitat o de viatge, utilitzin el mateix 
vehicle. Segons els resultats de l’estudi 
divulgat per l’Ajuntament, un 87% dels 

Més d’una vintena de carros, la majoria d’altres pobles de Catalunya, van acudir a la cita 
de cada any al Recinte Firal de Sant Quirze. 

El mossèn Oriol Pallars va beneir els 
animals.

La Germandat de Sant Antoni Abat va 
preparar un generós esmorzar.

Sempre que es tracta d’animals, els nens i 
nenes són els qui més gaudeixen.

enquestats considera útil el servei.
Per compartir cotxe es pot accedir 

al web santquirzevalles.compartir.org i 
indicar el punt de sortida i d’arribada en 
els quals s’està interessat per tal de cer-
car viatges compatibles. Per exemple, 
hi ha 35 possibilitats de compartir cotxe 
per anar a treballar a Barcelona. A més, 
omplir el vehicle facilita utilitzar el ca-
rril VAO fins a l’avinguda Meridiana.
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4 alumnes de l’Institut de Sant 
Quirze es classifiquen per a les 
Olimpíades Científiques espanyoles
Redacció / Èxit sense precedents 
dels alumnes de segon de batxillerat de 
l’Institut de Sant Quirze a les Olimpía-
des Científiques de Catalunya celebra-
des entre desembre i març, ja que, per 
primer cop, l’equip de l’IES s’ha classi-
ficat en totes les disciplines per disputar 
la competició a nivell espanyol, tot i que 
era el primer cop que es presentava a la 
majoria de proves. Els estudiants que 
s’han endut medalla són Marina Viñeta 
(biologia i química), Laura Salse (geo-
logia), Pau Mir (física i matemàtiques) i 
Marta Rúbies (química).

Les Olimpíades Científiques posen a 
prova els coneixements teòrics i pràctics, 
així com la capacitat per treballar tant in-
dividualment com en grup, per tal de re-
soldre preguntes i problemes relacionats 
amb la matèria de les diferents assignatu-
res científiques impartides a batxillerat.

Segons Xavier Juan, professor de 
ciències i delegat de l’Institut de Sant 
Quirze, els bons resultats obtinguts cal 
buscar-los en “una promoció d’alumnes 
de segon de batxillerat excel·lent, així 
com en el fet que a biologia és la segona 
vegada que participem i a química, ma-
temàtiques i física és el primer cop”.

Els beneficiaris del 
sorteig dels pisos de 
Mas Duran III es volen 
organitzar per negociar 
les condicions del 
lloguer
Després del sorteig dels pisos de llo-
guer de protecció oficial de Mas Duran 
III, al carrer Clementina Arderiu, els 
beneficiaris es volen organitzar per tal 
de negociar les condicions del contrac-
te. 

Per això han col·locat anuncis com 
aquest amb l’adreça de correu masdu-
ran3@hotmail.com.

Prova escrita a la Geolimpíada 2014. Font: 
Xavier Juan.

Dos treballs d’alumnes 
de l’IES Sant Quirze 
guanyen els Premis 
Recerca Jove 2013
Redacció / Els Premis Recerca Jove que 
lliura la Generalitat reconeixen en l’edició 
del 2013 la tasca feta per set alumnes de 
l’Institut de Sant Quirze, responsables de 
dos treballs de recerca de Batxillerat. Un 
dels projectes guardonats porta per títol 
“Punts de vista” i va ser realitzat per Alba 
Baldrich, Mònica Ortega, Maria Fernández 
i Carla Panisello. “Disseny i construcció 
d’un submarí radiocontrolat” és el segon 
treball destacat i porta la firma dels alum-
nes Javier Piñeiro, Pau Balat i Víctor Vila.

Breus

  El passat 15 de març es va activar la prohibició 
de fer foc en zones forestals de Sant Quirze i 
a la franja de 500 metres que envolta aquests 
terrenys. Aquesta restricció, que serà vigent 
fins al 15 d’octubre, inclou qualsevol tipus 
d’activitat que suposi encendre foc, com llençar 
focs artificials o utilitzar bufadors.

  Dones per Sant Quirze va aprovar el passat 
mes de febrer la seva planificació d’activitats 
per a aquest any. L’associació mantindrà com a 
principal objectiu la lluita per la igualtat entre 
homes i dones i contra la violència masclista, 
que afecta al 33% de les europees, segons un in-
forme recent de l’Agència dels Drets Fonamen-
tals de la Unió Europea. Una de les propostes 
més importants de l’any serà el sopar-debat del 
28 de maig amb Carme Sánchez, col·laboradora 
habitual dels Matins de TV3 com a experta en 
sexualitat femenina.

  El Casal d’Avis es va omplir el passat 15 de 
març per veure l’espectacle musical de la Co-
ral Amics per Sempre, amb números musicals 
tradicionals i moderns. També van participar 
Josep M Polo i Mónica Navas, del grup Gravi-
ty, amb una exhibició de salsa i de reaggeton. 
És el cinquè cop que se celebra aquesta festa 
en commemoració del Dia Internacional de les 
Dones.
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El primer equip del Club d’Handbol 
Sant Quirze va assolir a finals de març 
el principal objectiu de la temporada 
després de derrotar al CH Gavà per 29-
21 en un gran partit i assegurar-se la 
permanència a Primera Estatal a falta de 
tres jornades. Tot i la igualtat inicial, el 
partit es va decidir amb un gran parcial 
de 5-0 a l’inici de la segona part.

Els quirzetencs no havien fet la seva mi-
llor sortida a la pista. El Gavà, amb la per-
manència a la butxaca des de feia un parell 
de jornades, havia sortit molt més tranquil 
que els locals, i van portar la iniciativa du-
rant el primer quart d’hora de partit, gràcies 
als gols en distància de l’Àlex Arévalo. Una 
màxima renda de tres gols, 5-8, va obligar el 
tècnic local a demanar temps mort. Alesho-
res els kiris es van asserenar, van començar a 
trobar forats a la defensa rival i van aconse-
guir igualar el matx a manca de cinc minuts 
per marxar als vestidors. Llavors van ser els 
gavanencs els que es van veure necessitats 
de demanar un temps mort que, en aquest 
cas, no va tenir l’efecte oportú. Els verd-i-
vermells van marxar al descans amb un petit 
avantatge de dos gols: 14-12.

A la represa, enorme parcial del Sant 
Quirze. En sis minuts, van fer un 5-0 que 
va obligar a parar el partit al tècnic visitant: 
19-12. A partit d’aquell moment, la porteria 
local va tenir una gran actuació, l’atac va 
trobar bones accions col·lectives i la defen-
sa va funcionar en totes les línies, per con-
tinuar obrint escletxa al marcador de vuit 
gols, que va deixar molt tocat el Gavà.

Era el dia del Sant Quirze. Una nova 
estirada va deixar el marcador en el 29-
21 final i els dos punts, importantíssims, 
que es quedaven al pavelló Can Casa-
blancas. El xiulet final va significar 
l’esclat d’alegria local, que continuarà 
la propera temporada a la categoria de 
bronze de l’handbol estatal.

Breus

espOrTs

L’Handbol Sant Quirze s’assegura 
la permanència a la categoria de 
bronze

El partit contra el Gavà li va servir al Sant 
Quirze per assegurar-se la permanència.

660 persones van 
córrer a una Cursa 
dels Mussols que ha 
consolidat el seu èxit

Les llums frontals necessàries per córrer 
de nit pels corriols de la Serra de Galliners 
es van tornar a encendre a finals de març, i 
Mónica Ardid (U.A. Terrassa) i Jordi Gar-
cía (AC77) van guanyar la Cursa Noctur-
na dels Mussols de Sant Quirze que estre-
nava circuit amb 1,4 km més d’allargada 
(en total, 13,4km). La gran triomfadora de 
la nit va ser la pròpia competició, que ha 
aconseguit un rècord de 660 participants 
en el seu sisè any d’història.

Segons l’entitat organitzadora, el 
Club Excursionista de Sant Quirze, “la 
nit es presentà més fosca que en passa-
des edicions, i amb força vent, però que 
en cap moment va dificultat la celebra-
ció de la prova, que es va dur a terme 
amb total normalitat i amb molt poques 
incidències entre els participants. Afor-
tunadament, els serveis mèdics van tenir 
molt poca feina. Tampoc els escombres 
van haver de retirar cap corredor, i tots 
van passar el tall horari de 7,6 km.

El podi masculí va estar formar per Jor-
di Garcia (51’17’’), Ferran Sempere i Car-
les López. Pel que fa a la categoria feme-
nina, van destacar, a més de Mónica Ardid 
(1h3’), Laia Cuevas i Laura Rebollal.

Les llums frontals recorrent la Serra de 
Galliners és un dels referents de la cursa. 
Font: Cristóbal Roman.

El FC Sant Quirze 
s’allunya de la promoció
Després d’una temporada de notable alt, 
dues derrotes consecutives a mitjans de 
març lluny del camp municipal van si-
tuar l’equip del F.C. Sant Quirze a qua-
tre punts de la zona d’ascens a Primera 
Catalana. 

En contraposició, la bona dinàmica 
del Gironella el consolida en segona po-
sició. 

Comencen les 
inscripcions a la Setena 
Cursa David Rovira
Sant Quirze es prepara per a una nova edi-
ció de la Cursa Memorial David Rovira, que 
tindrà lloc el proper dia 11 de maig. Les ins-
cripcions ja es poden gestionar, mitjançant 
la pàgina web: www.corredors.cat/cursa-
santquirze/. L’Ajuntament i Corredors.cat 
organitzen aquest esdeveniment solidari en 
homenatge al quirzetenc David Rovira.
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Diari Sant Quirze engega un Directori 
de Compres i Serveis d’ús públic per 
a activitats i serveis del poble

18 establiments del poble ja formen part 
del Directori de Compres i Serveis. 

El Directori de Compres i Serveis 
impulsat per Diari Sant Quirze ja apa-
reix en la portada del nostre web diari-
santquirze.cat, amb una classificació per 
agrupar les diverses activitats i oferir una 
eina via Internet que permeti els quirze-
tencs i quirzetenques conèixer l’oferta 
de productes i serveis des de el poble. 
Igualment, forma part de l’actualització 
setmanal (Newsletter) que s’envia als 
més de 1.500 correus electrònics vali-
dats de persones del poble.

Aquest Directori és de lliure accés 
i tots els presents tenen el dret d’accés, 
modificació, rectificació i cancel·lació 
sense cap condicionament o permanèn-
cia obligada.

L’únic requisit és que l’activitat sigui a 
Sant Quirze: no podem acceptar insercions 
de fora del municipi. Per inscriure-s’hi no 
cal estar convidat i, de forma automàti-
ca, totes les sol·licituds que compleixin 
aquest requeriment i estiguin d’acord amb 
les condicions del servei, seran acceptades 
i hauran de ser adreçades al nostre correu 
info@diarisantquirze.cat.

La raó d’aquesta exigència del terme 

municipal de Sant Quirze és la decisió 
d’aquesta editorial de treballar exclusiva-
ment per a l’àmbit local, sacrificant fins i tot 
els ingressos que podrien produir-se amb 
empreses de fora interessades en accedir 
al Directori del DiariSantQuirze.cat. Com 
els nostres lectors hauran pogut observar, 
no s’inclou cap propaganda ni anunciants 
que no estiguin al poble i normalment fem 
publicitat de les noves obertures i les pro-
mocions o articles que ens envien els nos-
tres anunciants col·laboradors.

Estudiar la demanda i la despesa no es 
pot fer només des del criteri de preu, ja que 
avui els costos de desplaçament, els temps 
emprats, poden fer preferents els serveis 
de proximitat per l’atenció personalitzada 
i els estalvis en viatges i temps. En moltes 
ocasions, no hem descobert que possible-
ment podem trobar la majoria de serveis a 
Sant Quirze. Sortir del poble i anar a Sa-
badell o a grans superfícies pot ser un hà-
bit a reconduir i, sense exclusions, podem 
optar pel poble. Tots hi guanyem.

Aquesta és la finalitat del Directo-
ri de Compres i Serveis, que gràcies a 
la continua actualització d’Internet ens 

permetrà l’actualització de dades i, en 
mols casos, descobrir el poble.

Per accedir al servei del Directori, us 
podeu adreçar a:

info@diarisantquirze.cat

Dinamita al poble: Què passarà amb l’Associació de 
Comerciants

La crisi de l’Associació de Comer-
ciants és a punt de viure nous esdeve-
niments que marcaran el seu futur de-
finitiu. L’Ajuntament segueix molt de 
prop l’evolució de l’entitat i compta 
amb persones afins i altres recursos dins 
l’associació. Una altra part dels mem-
bres volen salvaguardar la indepen-
dència de l’agrupació. Paral·lelament, 

la Diputació de Barcelona és a punt 
d’impulsar al poble la campanya de pro-
moció “Comerç proper, comerç al teu 
municipì”. Sant Quirze és l’únic muni-
cipi del Vallès Occidental que formarà 
part d’aquesta iniciativa. La campanya 
arriba en un moment especialment com-
plicat per als establiments del poble. A 
més de la crisi que minva el consum, la 
situació del sector es veu agreujada per 
la desarticulació del seu principal agent 
dinamitzador en els últims anys.
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Sant Quirze Empresarial denuncia que la construcció de 
Mas Duran 3 no ha donat ingressos a empreses del poble
La patronal Sant Quirze Empresarial ha 
valorat molt positivament el resultat de les 
obres dels pisos de protecció oficial de Mas 
Duran III pel seu emplaçament, eficiència 
energètica, qualitat i acabats. No obstant, de-
nuncia en un comunicat el poc benefici que 
ha comportat a les empreses quirzetenques. 
“Com és possible que una obra que ha costat 
prop de 6 milions d’euros hagi deixat molts 
pocs euros a les empreses del poble?”.

“Des de Sant Quirze Empresarial es 
van presentar 13 pressupostos a diferents 
partides de l’obra i només s’ha realitzat 
la partida de jardineria”, diu l’associació, 
que considera que les companyies locals 
han estat menystingudes. “No acceptem 
que, des de Promoció Econòmica, en-
carregada de promoure les empreses, ni 
des de Territori, hagin sigut incapaços 
de gestionar que algunes partides, espe-
cialment les que porten manteniment, no 
hagin estat encarregades a les empreses 
amb capacitat del poble: els dos eleva-
dors, com és possible que no es puguin 
fer des de Sant Quirze quan tenim prou 
empreses competitives, com demostra la 
seva presència i treball en el poble?”.

Malgrat això, l’entitat considera que 
els resultats de les obres són positius, co-
mençant per la ubicació dels pisos, a tocar 
del Parc de les Morisques, com a resultats 

de cessions obligatòries de la urbanització 
de Mas Duran. “Hem vist a Sabadell (Can 
Llong) i a Sant Quirze (Les Fonts, Mas 
Duran) emplaçaments de protecció oficial 
en mig del privat per no crear “guetos””.

“Una vegada avaluat l’emplaçament, 
el nombre de plantes, 4, l’existència de 
diferents programes per 1, 2 i 3 habita-
cions, la “pell” de l’edificació amb obra 
vista blanca i materials repel·lents a 
l’aigua, els tancaments exteriors i mitja-
neres, segons el nou Codi Tècnic, de 10 
cm, llana de roca i pladur per dues cares, 

Imatge d’arxiu de Mas Duran III en la fase final d’obra.

amb un gruix total de 22 cm i terres amb 
base absorbent d’ impacte , permeten un 
gran augment de la insonorització de cada 
habitatge i una qualificació energètica 
del tipus B, amb l’estalvi d’energia que 
suposa”, afirma la nota de premsa.

Sant Quirze Empresarial també 
aprova el sistema de captació solar per 
a aigua calenta sanitària i els espais de 
jardí a l’aire lliure, així com l’estètica 
de cuines, banys, portes i finestres, que 
“crea un ambient molt alegre i al mateix 
temps tranquil”.

Breus   Obre les portes CasaToRent, la primera casa d’ús 
turístic a Sant Quirze. És una casa completament 
equipada, ideal per a professionals que visitin empre-
ses de Sant Quirze o els seus voltants, per a reunions 
d’empresa i per a familiars i amics dels veïns que 
necessitin pernoctar al nostre poble, així com per a 
aficionats a la Fórmula 1, turisme cultural i vacances 
en famílies. Capacitat per a 6 persones. Compta amb 
una àmplia sala d’estar amb TV de plasma i receptor 
satèl·lit, una gran cuina completament equipada, tres 
confortables dormitoris dobles (un d’ells suite amb 
bany propi), un segon bany, lavabo i garatge privat. 

  kupu-kupu:  Ens dediquem al benestar físic i men-
tal de les dones, des del primer mes d’embaràs fins al 
moment del naixement i, també, durant la seva recupe-
ració postpart, on poden assistir amb els seus nadons. 
A més, ens especialitzem en el desenvolupament psi-
comotor dels nadons mitjançant l’estimulació precoç 
en els medis aquàtic i terrestre. Kupu-kupu genera un 
entorn emocional especial dins de cadascuna de les ac-
tivitats: les futures mares comparteixen neguits, sensa-
cions i il·lusions amb nosaltres i la resta de mares.
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Torna l’Aula Universitària amb xerrades sobre 
literatura, ciència i història

Torna el Concurs de 
Contes Solidaris amb la 
participació de Rialles 
com a principal novetat

L’únic certamen literari que existeix 
actualment a Sant Quirze fora de l’àmbit 
escolar torna per cinquè any consecu-
tiu de la mà de l’ONG local Ateneu del 
Món. El V Concurs de Contes Solidaris 
té com a objectiu fomentar les creacions 
literàries amb una temàtica que giri al 
voltant de la cooperació. Es podran lliu-
rar relats de fins a dues pàgines o micro-
relats d’un màxim de 120 paraules abans 
del 30 d’abril del 2014, a la Biblioteca 
Municipal de Sant Quirze. Per primer 
cop, les històries guanyadores seran lle-
gides per Rialles en el Primer Festival de 
Contes de SQV, que tindrà lloc el matí 
del 18 de maig a la Masia de Can Barra. 
Durant aquest mateix acte es donaran a 
conèixer els guanyadors.

Les obres hauran d’estar escrites en 
català o castellà i es classificaran en tres 
categories segons l’edat dels participants: 
de 10 a 12 anys, de 13 a 17 anys i adults. 
El guanyador de cada franja s’endurà un 
val de 90 euros per a la compra de llibres 
o material d’escriptori a la Papereria DIN 
A4, i dues entrades de teatre de Rialles. 

Redacció / Les activitats de l’Aula 
Universitària de Sant Quirze durant el 
segon trimestre de l’any inclouen re-
flexions i punts de vista variats que gi-
raran al voltant de la història, la ciència 
i la literatura.

Els actes tenen lloc a la Masia de 
Can Feliu, i inclouen: “Grans Mun-
tanyes, Mites i Divinitats”, a càrrec de 
Jordi Camins (9 d’abril); “Barcelona i 
l’eixample d’Ildefons Cerdà”, per Lluís 
Maria  Bou (30 d’abril); ”La màfia con-
tra la literatura”, per Vicens Lozano (7 
de maig); “Les emocions i els aliments”, 
per Anna Gispert i Muñoz (21 de maig); 
“L’onze de setembre de 1714: Catalun-
ya i la Guerra de Successió a la corona 
d’Espanya”, per Enric Pujol (4 de juny), 
i “Cinema Espectacle dels anys 50”, per 
Albert Beorlegui (18 de juny).

Per assistir a les conferències, cal ser 
soci de l’Aula d’Extensió Universitària 
pagant una quota anual de 40 euros.
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Lanume: “Volem ajudar els joves artistes perquè 
les condicions de les galeries són abusives“

Robert Sendra / L’escola 
i associació cultural 

Lanume Atac D’art dirigida 
per Assutzena Cruz ha 
complert el seu primer 

aniversari. Assutzena Cruz, 
la seva directora, explica 

que l’entitat vol donar una 
empenta als joves per 
mostrar la seva obra.   

Assutzena Cruz dirigeix Lanume Atac d’Art des de fa un any / RS

Com va sorgir la idea de Lanume?
Jo sempre he donat classes. Ja havia tin-

gut escola a Sant Quirze, però en tenir tres 
nenes i els pares malalts, vaig plegar. Ara 
les nenes ja s’han fet grans i hem tornat a 
començar.

Quines novetats té Lanume respecte a 
l’anterior escola?

Hem canviat el nom: abans es deia Traç i 
ara es diu Lanume perquè són les inicials de 
les tres filles: Laura, Núria i Mercè. A part 
d’això, abans només fèiem dibuix i pintura 
i ara hem incorporat les manualitats perquè 
tenim un espai més gran.

Quines activitats i cursos oferiu?
No són cursos. Et pots apuntar per anar 

fent activitats. Sí que obligo, sobretot a la 
canalla, a fer dibuix mitja hora. L’hora res-
tant de classe poden escollir si fan oli, pintar 
roba, reciclatge… Els adults normalment 
fan dibuix i pintura.

Què és el que més t’agrada de la teva 
feina?

M’encanta estar amb els nens. M’ho pas-
so molt bé amb els petits i els no tan petits. 
Potser el que m’agrada és la seva innocència 
o que s’apunten a tot.

Quina és la base perquè un nen apren-
gui a fer dibuix o pintura?

Que s’ho passi bé. Si veig que un nen 
s’ho passa malament, ho comento als pares 
perquè l’apuntin a una altra activitat. Els 
nens, quan surten de l’escola, que és el que 
han de fer de veritat, han de gaudir.

Són molt creatius els nens?
Sí, als qui els agrada, ho porten dintre. 

Tinc nens de quatre i cinc anys i són els més 
creatius de tots. És més difícil treballar amb 
ells, però. Porten mitja hora i et demanen de 
jugar a fet i amagar. “Tu pares!”, em diuen.

De forma paral·lela, heu constituït 
l’associació Atac D’art.

Sí. Quan feia poc que vam obrir Lanume, 
vaig trobar-me un antic alumne meu, que ara 
ja té 26 anys, i estava buscant un espai per ex-
posar. Jo li vaig oferir el local. La majoria de 
joves han anat venint per muntar coses, per 
exemple en Jordi Zafra i en Samuel Moraño 
(Cherry). Com que al poble hi havia aquesta 

mancança, vam començar-hi a treballar, i és 
una feina que hem de continuar. 

Hi ha molts joves artistes a Sant Quir-
ze?

N’hi ha molts. Des de canalla que està 
fent el batxillerat artístic fins a gent que està 
a la Massana o a la universitat.

I els faltava tenir un espai on donar-se 
a conèixer?

Exactament. Volem ajudar els joves ar-
tistes perquè les condicions de les galeries 
són abusives. A les més importants s’ha de 
pagar una quota fixa i es poden quedar un 
30% de les vendes en amunt. Nosaltres aquí 
no cobrem res.

Es poden adquirir els quadres que ex-
poseu?

Hi ha artistes que venen i altres que no. 
Les pintures es poden comprar per 20 euros 
en amunt. El preu el posa l’artista.


