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Obra “Continuum“, de Tom Carr, al Parc de les Morisques. 

L’obra “Continuum” de 
Tom Carr, que es deixa veure 
a diferents zones del poble 
com un fil vermell que uneix 
totes les seves parts, ha estat 
sempre el símbol de Diari Sant 
Quirze. Ara farà 32 mesos del 
naixement d’aquesta publica-
ció local, perquè tracta els te-
mes d’actualitat i sobre el que 
succeeix al poble d’una forma 
plural i independent, i localista, 
perquè en el seu ADN es troba 
la defensa del que és de tots els 
quirzetencs: el nostre poble, les 
nostres entitats, les activitats 
que s’organitzen en els nostres 
carrers, els nostres emprene-
dors que obren els seus nego-
cis al municipi i col•laboren 
en la supervivència d’un mitjà 
com el Diari Sant Quirze en els 
temps que corren, etc.

Són temps difícils per a 

qualsevol negoci, però per a 
les publicacions (especialment 
en paper), les dificultats per 
seguir existint són extremes. 

Després de 1.400 notícies 
publicades, 115 Newsletters, 
72 vídeos penjats a Youtube 
i 14 revistes editades en pa-
per, podem dir amb orgull de 
poble que a Sant Quirze hem 
trobat un municipi creatiu, 
dinàmic, ple de persones amb 
històries interessantíssimes 

per explicar i reivindicatiu 
quan toca. 

Arribats a aquest punt, 
el repte, tant del Diari Sant 
Quirze com d’entitats i admi-
nistració, és ajudar a unir el 
centre del poble (amb 6.429 
habitants) i les urbanitzacions 
(10.975 habitants), que sovint 
queden desconnectades dels 
actes, la cultura, el comerç i, 
per tant, la identitat de Sant 
Quirze del Vallès.   
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Neix el Club del Lector de Diari Sant Quirze amb 
ofertes exclusives per als veïns del poble

Fins ara, Diari Sant Quirze 
ha comptat amb el suport de 
comerciants i prestadors de 
serveis de Sant Quirze. 135 
emprenedors ja formen part 
del Directori de Compres i 
Serveis impulsat per aquest 
mitjà. A més, el Diari ha subs-
crit acords de cooperació amb 
l’Agrupació de Botiguers i 
Comerciants que pertany a 
Sant Quirze Empresarial. La 
nostra línia editorial passa per 
potenciar totes aquelles acti-
vitats que es poden realitzar 
al poble sense haver d’agafar 
el cotxe per anar a altres po-
blacions. Per això, difonem 
les ofertes i serveis proporcio-
nats per empreses locals que 
cobreixen les necessitats del 
dia a dia. Aquest compromís 
és un punt de partida a partir 
del qual tractem les novetats 
esportives, socials, culturals 
i polítiques que succeeixen a 
Sant Quirze. 

Per tal d’enfortir la rela-
ció amb els nostres lectors i 
de poder seguir millorant els 
continguts que oferim tant a 

la pàgina web com en paper, 
hem creat el Club del Lector 
de Diari Sant Quirze. Totes 
aquelles persones que vulguin 
formar part del Club del Lec-
tor no només col•laboraran a 
fer créixer la nostra proposta 
de compromís amb la informa-
ció local. Com a lectors Pre-
mium, tindran la possibilitat 
de participar periòdicament en 
els continguts que publiquem, 
intervenir en debats, publi-
car opinions i articles, rebre 
reportatges i suplements es-
pecials, gaudir d’ofertes ex-
clusives dels comerços, par-
ticipar en sortejos exclusius 
per a socis, comptar amb en-
trades per a actes, obres de 
teatre i concerts, etc. 

Proposem aquesta 
col•laboració com una forma 
de potenciar la informació so-
bre les entitats, els ciutadans 
i l’actualitat política del mu-
nicipi. 

Per col·laborar, només cal 
pagar una quota trimestral de 
15 euros, sense cap compro-
mís de permanència. Aques-

ta quantitat serà desgravable 
fiscalment, i per això es lliu-
rarà un comprovant anual de 
la quota. El pagament es pot 
realitzar per transferència a 
aquest compte:

Nom del beneficiari: 
DiariSantQuirze.cat

Codi IBAN: ES70 0081 
0073 1200 0151 0558

Import: 15 euros. 
Concepte: Aportació tri-

mestral DiariSantQuirze.cat

Una vegada feta la trans-
ferència, cal enviar un correu 
a editor@diarisantquirze.cat, 
des d’on podrem gestionar la 
seva adhesió al Club de Lec-
tors del Diari. 
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Balanç positiu de la Festa Major 2014

Actuació del cor de gospel 
Messengers.

Redacció / La multitu-
dinària botifarrada popular 
que preparen les entitats de 
Sant Quirze, les havaneres 
del grup Voramar, el rom cre-
mat que cada any elabora el 
Casal d’Avis i un espectacular 
castell de focs que va arrencar 
els aplaudiments del públic al 
Parc de les Morisques van 
servir dilluns 1 de setembre 
per tancar una Festa Major 
2014 altament participativa. 
“Crec que hem superat la 
Festa Major de l’any passat, 
que ja va ser excepcional. I 
ho dic tant pel programa com 
per la implicació de tothom”, 
va dir l’alcaldessa Montserrat 
Mundi.

A més de la botifarrada, 
que cada any aplega milers de 
persones, la majoria d’actes 
programats van comptar amb 
una elevada assistència. És el 
cas de la festa de l’escuma i 
la resta d’activitats infantils, 
la cursa popular, les activitats 
tradicionals, les Barraques i, 
especialment, els espectacles 

dels  artistes i músics convi-
dats.

Ja fos pel rock de Gerard 
Quintana, la nostàlgia enco-
manadissa dels 80 de Los 
80 Principales, el gospel ca-
rregat d’humor i sensibilitat 
de Messengers, la música 
reivindicativa de Brams, 
l’humor de Quim Masfe-
rrer o la frescor juvenil de 
CyBee, autors de la cançó 
de l’estiu “Som”, els espec-
tacles van rebre, en general, 
una bona acollida.

La Festa es va organitzar 
en quatre espais destinats a 
activitats diferenciades: el 
Parc de les Morisques es va 
utilitzar per a activitats infan-
tils, esportives i tradicionals, 
la plaça Anselm Clavé per a 
les actuacions més calma-
des i de gran assistència, la 
Masia de Can Feliu per als 
concerts més frenètics i mo-
guts, i el Parc de la Betzuca 
per a les activitats dirigides 
als joves del poble. Enllaçant 
aquest espai han tingut lloc 

les cercaviles, que aquest any 
estaven de celebració pel 30 
aniversari de la Colla de Ge-
ganters i Grallers, fundada 
per Antoni i Albert Beltran, i 
el 20 aniversari dels Diables 
que organitzen el correfoc i la 
llegenda de l’Iskariot.
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Quim Masferrer a 
l’espectacle “Temps“.

El GIHSQ dedica el pregó del tricentenari 
a l’autodeterminació de Catalunya

Coronela de Barcelona a la 
plaça de la Vila.

RS / Crits d’independència i 
grans estelades als balcons en 
un acte, aquest any amb clar 
accent polític, que va donar el 
tret de sortida a la Festa Ma-
jor de Sant Quirze el passat 
29 d’agost. A pocs dies perquè 
es compleixin els 300 anys de 
la caiguda de Barcelona a les 
mans de Felip V de Borbó, el 
pregó de la Festa Major, pro-
nunciat pel Grup d’Investigació 
i Història de Sant Quirze (GI-
HSQ), va estar marcat pel tri-
centenari de la derrota de 1714 
i pel futur de Catalunya, quan 

falten poc més de dos mesos 
per a la celebració incerta de la 
consulta independentista del 9 
de novembre.

El públic de Barraques s’entrega a AlQuadrat
Redacció / “Mai haguéssim 
imaginat que tocaríem a les 
Barraques i el públic can-
taria les nostres històries”, 
deia exultant Alex Pont, vo-
calista del grup AlQuadrat 
durant l’actuació que va te-
nir lloc al Parc de la Betzuca 
dissabte 30 d’agost. La plaça 
de les Barraques era plena de 
gom a gom i el públic esta-
va entregat, ballant i cantant 
les cançons de “Presente!” i 
“Felice”, els discos del con-

junt quirzetenc que es poden 
descarregar gratuïtament 
per Internet. Durant tota la 
interpretació públic i músics 
es van interpel·lar de forma 
constant. Dalt de l’escenari, 
AlQuadrat sorprenia de so-
bte amb un popurri de reg-
gea o de conegudes cançons 
espanyoles, o presentant els 
protagonistes del seu vi-
deoclip “Llençols”. El pú-
blic responia amb castells 
improvisats o fonts de foc. 
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EDITORIAL: Connectar i comunicar 
els quirzetencs és possible
L ’ e x i s t è n c i a 
d’urbanitzacions (Sant Quir-
ze Parc, Sant Quirze Jardí, 
Vallsuau, Can Pallàs, Can 
Casablancas, Castellet i Co-
lònia Castelltort) i de barris 
(Los Rosales, Poble Sec), 
separats del Casc Antic i 
Mas Duran, on es troben 
la majoria d’equipaments 
comercials i de serveis de 
proximitat (culturals, so-
cials i esportius) planteja 
la necessitat de connectar i 
comunicar els quirzetencs 
independentment del lloc on 
viuen. 
   Falta una bona política 
de comunicació per posar 
en valor el que hi ha a Sant 
Quirze. Resulta especial-
ment penosa la col·locació 
per part de l’Ajuntament de 
lones anunciant actes, en 
suports precaris i lligades 
amb cordes o brides, en els 
accessos a Sant Quirze. De 
vegades per raons de pres-
supost, són de 2m x 1,5m, 

il·legibles per la velocitat 
dels cotxes i l’atenció en els  
creuaments.

Per trencar aquesta falta 
de comunicació, altres mu-
nicipis han col·locat dife-
rents suports on s’anuncien 
els actes municipals i els 
de les entitats,–sense ex-
clusions–, amb suports de 
plasma, leds visibles a plena 
llum, tots ells programables 
telemàticament.

Amb aquesta comuni-
cació millorada, de seguida 
ens trobem amb l’altre pro-
blema sense resoldre, que és 
el de permetre l’aparcament 
en zones prop del comerç al 
centre del poble, amb limi-
tació horària i gratuït.

Està en la mà dels urbani-
tes en les properes eleccions 
canviar radicalment aquesta 
discriminació que fa sobre 
ells l’Ajuntament, escollint 
els que proposin solucions.
L’editor
Editor@diarisantquirze.cat

Suport de plasma a Sabadell.

Festa Major: la 
penitència de cada any

Ricard Godia
Sant Quirze té un territori 
municipal molt gran que 
ofereix abundants espais 
oberts on es poden organit-
zar les activitats col·lectives 
festives amb una mínima 
interferència sobre la vida 
natural dels veïns. Aquesta 
virtut no s’ha aprofitat mai. 
Cada any els responsables 
municipals de festes (i cul-
tura!) insisteixen a muntar 
activitats que en molts ca-
sos resulten un via crucis 
per als veïns mes propers 
al lloc on es fan.

CARTES AL DIRECTOR



Política 7

L’alcaldessa Montserrat Mun-
di és una dels 40 batlles que 
aquest setembre hauran de 
comparèixer als jutjats de Sa-
badell com a imputats pel su-
posat cobrament irregular de 
sobresous en forma de dietes 
de la Federació de Municipis 
de Catalunya. Entre el 2011 
i el 2012, Mundi va percebre 
3.575 euros que va declarar a 
Hisenda. L’alcaldessa afirma 
que no coneixia l’existència 
d’una controvèrsia jurídica 
respecte a aquestes dietes. En 
produir-se la polèmica el juliol 
passat, va tornar els diners. 

Montserrat Mundi 
declararà pel cas 
dels sobresous de la 
Federació de Municipis 

Ja és ple el tram 25 de 
la Via Catalana 2014

Ja és ple el tram 25 de la Via Ca-
talana (Diagonal amb passeig de 
Sant Joan, a Barcelona) que el 
proper 11 de setembre ocuparan 
els quirzetencs que col·laborin 
en el mosaic de la “V“. Sant 
Quirze per la Independència va 
omplir els 15 autocars previstos 
per desplaçar-se a Barcelona en 
només un mes. 

Feliciano Baratech encapçala el nou PP 
de Sant Quirze amb la vista posada a les 
eleccions del 2015 

Feliciano Baratech.

L’economista Feliciano Bara-
tech va ser nomenat president 
local del Partit Popular a Sant 
Quirze en l’assemblea or-
dinària celebrada a la Masia de 
Can Feliu el passat 23 de juliol. 
Els 18 militants que van partici-
par en l’elecció van votar a fa-
vor de la seva candidatura, que 
era l’única que es presentava. 
Segons va declarar Baratech 
a Diari Sant Quirze, l’objectiu 
de la nova junta és “ampliar les 
vies de comunicació amb el po-
ble” i preveu inaugurar una seu 
física al municipi en una ubica-
ció encara per determinar. En-
tre el mes d’octubre i novem-
bre, la direcció provincial del 

partit escollirà el candidat per 
a les eleccions municipals del 
maig del 2015 prèvia proposta 
de la junta electoral local. 

Alguns militants històrics 
del PP consideren que el nome-
nament ha estat una imposició de 
la direcció provincial del partit. 

Dos moviments veïnals reclamaran millores a 
Sant Quirze durant el Ple de setembre
La Federació d’Associacions de 
Veïns de Sant Quirze (FAVSQ) 
i l’Agrupació de Botiguers i 
Comerciants han presentat ins-
tància per comparèixer al Ple de 
setembre i reclamar, respectiva-
ment, la reinstauració del servei 
d’autobús fins a l’Hospital de 
Terrassa i la creació d’un servei 
gratuït d’aparcament amb limi-

tació horària al centre del poble 
per afavorir que els quirzetencs 
comprin a les botigues del mu-
nicipi.

Prop de 500 ciutadans han 
signat en contra de la modifi-
cació de la línia d’autobusos 
que empitjora la connexió del 
poble amb el centre sanitari 
de referència.   



Vols subscriure’t 
al Newsletter de 
DiariSantQuirze.cat?

Només cal que ens 
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poble actualitzades. 
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Gara Roda i Lourdes Garcia 
actuaran al musical “Sister Act“
RS / Les actrius quirze-
tenques Gara Roda i Lourdes 
Garcia interpretaran dues de 
les monges de la comèdia mu-
sical “Sister Act”, basat en la 
pel·lícula protagonitzada per 
Whoopi Golderg al 1992, que 
s’estrenarà al Teatre Tívoli 
de Barcelona el 24 d’octubre 
del 2014, per primer cop en 
castellà, de la mà d’El Terrat. 
Han estat escollides d’entre 
les 3.500 persones que han 
participat a les audicions ce-
lebrades a Espanya.

L’espectacle “Sister Act”, 
que ha impressionat crítica i 
públic després d’estrenar-se al 
West End londinenc al 2009 i a 
Broadway al 2011, ens traslla-
da a un convent de San Fran-
cisco, on Deloris, cantant de 
música disco, cerca protecció 
després d’haver testificat com 
a testimoni d’un assassinat. El 
seu caràcter alegre i desinhibit 
xocarà, i alhora omplirà d’aire 
fresc, les rígides vides de les 
monges que viuen al convent. 
La mateixa Whoopi Golderg 

produeix l’espectacle.
Nascuda a Sant Quirze al 

1992, Gara Roda ha participat 
com a ballarina en diversos 
projectes del Palau de la Mú-
sica de València i ha actuat en 
musicals com “Game Over”, 
“Goodbye Barcelona”, “Jo-
safat, el musical” i “Per sobre 
de totes les coses”.

Lourdes Garcia és actriu i 
cantant i dirigeix la Societat 
Coral Il·lustració Artística de 
Sant Quirze, a més d’altres 
grups. A Sant Quirze també 
l’hem pogut veure en concerts 
com a solista i en teatre musi-
cal (“R.I.P. Un funeral musi-
cal”). També és professora de 
l’escola de teatre Aules.

Número musical “Llévame al 
cielo“ de “Sister Act“.

Salut Pastor: “Aquest 
any ja no hem hagut 
d’explicar què és la 
glosa“
La cançó improvisada guanya 
adeptes a Sant Quirze. La Ter-
cera Mostra de Cançó Improvi-
sada celebrada el passat mes de 
maig va atraure 200 persones a 
La Patronal. La Glosa va mos-
trar els seus principals atractius 
(improvisació, enginy, rima, 
ironia) per dedicar unes quarte-
tes heptasil·làbiques de consol 
als jugadors del Barça derro-
tats a la Lliga.  Ho van fer els 
alumnes de l’ESO de l’IES Sant 
Quirze i el Sant Nicolau de Sa-
badell. “En contra del tòpic que 
als joves els rellisca tot, van pu-
jar a l’escenari i van cantar amb 
moltes ganes i alegria”, explica 
Salut Pastor, Glosadora de la 
Serra.
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Obre les portes la rellotgeria 
Alora a Pau Casals 

Àmplia oferta a l’aparador 
d’Alora. 

El passat 1 d’agost es va in-
augurar la Rellotgeria Alora 
a l’avinguda Pau Casals, 11, 
al costat de l’encreuament 
amb el carrer Pi i Margall on 
es troba l’Àrea de Guissona. 
Ampliar l’oferta de comerç 
i serveis és l’aposta per fer 
que el poble esdevengui més 
atractiu per a tots i ens ofe-
reixi la compra de proximi-
tat.

Alora pot resoldre tots els 
problemes relacionats amb 
els rellotges (reparacions o 
canvi de piles), i la compra 

de marques reconegudes com 
Lotus i altres. També ofereix 
productes de joieria, bijuteria 
i complements.

El taller de cotxes 
J.Aparicio es jubila i 
dóna el relleu al Taller 
Multimarca Lorente

Traspàs a l’equip de Lorente.

El Jaume de Tallers J.Aparicio 
es va jubilar el dia 31 de juliol, 
després de quasi 43 anys. Molts 
veïns de Sant Quirze l’han cone-
gut com a taller reparació, abans 
concessionari de Ford i sempre 
al servei de tots. Ara ens deixa 
en bones mans i Taller Multi-
marca Lorente (Eurorepar), ubi-
cat al costat, es fa càrrec de les 
seves instal·lacions i dels seus 
clients en haver-se ampliat amb 
el local de J.Aparicio. La segona 
generació de Lorente, l’Oscar i 
la Yolanda, garanteixen la conti-
nuïtat del saber fer que va iniciar 
el seu pare Mariano l’any 1978.

Vermuteria per picar 
al MIX’et del Camí del 
Mas
En els últims dies de juliol va 
obrir a Sant Quirze la vermuteria 
MIX’et, situada a Mas Duran, 
concretament a la intersecció 
entre l’avinguda Camí del Mas i 
la Rambla Lluís Companys.

MIX’et ens aporta un con-
cepte de vermuteria per picar, 
amb aperitius, tapes, amanides 
i una gran varietat de torrades. 
L’oferta es completa amb una 
àmplia carta de vins, vermuts i 
gin tonics.

Sushi Tast: cuina 
japonesa a Sant Quirze
Degustar cuina japonesa al 
poble és ara possible gràcies 
a l’Edgar i en Genís, que des 
del seu establiment Sushi Tast 
(c. Vallcorba, 10A), ens per-
meten connectar amb aquesta 
rica gastronomia. És una cuina 
basada en el sushi –arròs cuit-, 
amb peix, cru o marinat, i molts 
altres ingredients. Hi trobareu 
varietats com maki, futomaki, 
uramakiyakisoba, yakimes, 
himochi, dorayaki, gunkan, te-
maki, niguiri i sashimi.



Vols subscriure’t 
al Newsletter de 
DiariSantQuirze.cat?

Només cal que ens 
escriguis un e-mail a 
info@diarisantquirze.
cat amb l’assumpte 
“Subscripció al 
Newsletter gratuït“ per 
rebre les notícies del 
poble actualitzades. 

La Revista SQVGent de sant quirze10

Tomás Rubio a la seva perruqueria.

Tomás Rubio: “Cada dia entro content a 
la meva perruqueria”
Per a molts veïns de Sant 
Quirze, és un acte habitual 
i periòdic desplaçar-se al 
número 32 del carrer Pi i 
Margall i agafar una de les 
petites targes de colors es-
crites amb retolador que el 
barber Tomás Rubio fa servir 
des de fa molts anys per do-
nar hora als seus clients. Una 
estona o uns dies més tard, 
quan arriba el moment indi-

cat en la famosa targeta, el 
client torna per tallar-se els 
cabells o afaitar-se. Les tiso-
res i les pintes, les navalles, 
l’assecador i l’escuma es 
reflecteixen en un gran mi-
rall coronat per una filera de 
trofeus de la Passada de Sant 
Antoni. Davant d’aquest es-
cenari comencen 20 minuts 
no només d’empolainament, 
sinó també de converses.

Janna Sobrepera: “Tenim equip per poder 
quedar primeres d’Espanya”
La jove jugadora d’handbol Jan-
na Sobrepera es mostrava confia-
da en les possibilitats de l’equip 
infantil del Club d’Handbol Sant 
Quirze quan el Diari la va entre-
vistar l’any passat després que 
el conjunt capitanejat per ella es 
proclamés subcampió d’Espanya 
i ella fos escollida millor jugado-
ra infantil de l’handbol espanyol. 
El passat mes de maig, van obte-
nir un meritori tercer lloc.

Tot i això, uns mesos 
abans, la selecció catalana 
s’havia alçat com a campiona 

d’Espanya i ella n’era una de 
les jugadores més destacades, 
en ser la màxima anotadora. 

“A casa parlem molt 
d’handbol”, explicava la ju-
gadora després de reconèixer 
que porta aquesta disciplina a 
la sang. De fet, el seu germà 
Pol també juga a aquest es-
port i alguns caps de setmana 
els pares s’han de dividir per 
acompanyar-los als partits.

El cas de la Janna confirma el 
moment dolç que viu l’handbol 
femení a Sant Quirze. Janna Sobrepera.
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Paola Gutiérrez: “Els alumnes 
descobreixen que el seu cos és una font 
de creació interminable”

Paola Gutiérrez (Espai de Dansa).

Paola Gutiérrez va començar 
a estudiar dansa de ballet i 
contemporània a Mèxic als 
quatre anys, i des de llavors 
no ha parat de ballar. Fa 25 
anys que imparteix classes i 
la seva escola a Sant Quirze ja 
té 7 anys d’història. Respon a 
un projecte personal sòlid que 
va idear pensant en el que vo-
lia per a l’educació dels seus 
tres fills. Espai de Dansa (Pi 

i Margall, 1) busca desper-
tar vocacions entre els joves 
i apropar-los  a l’entorn real 
que viuen els ballarins. “Hem 
aconseguit que els nostres 
alumnes vegin la dansa com 
part de la seva vida”, diu.

A l’escola ofereix les quatre 
principals branques de la dansa 
(jazz, ballet, hip hop i musical), 
a més d’altres branques especí-
fiques com la capoeira.  

Salvador Domènech: “Hem d’anar 
a buscar la gent gran i recuperar la 
memòria històrica“

Salvador Domènech. 

Membre del GIHSQ (Grup 
d’Investigació Històrica de Sant 
Quirze), Salvador Domènech és 
un rescatador d’històries. Des 
dels 18 anys que es dedica a la 
recerca i ja ha recuperat les ex-
periències des de la República 
fins la postguerra d’Encarnació 
Martorell en una trilogia li-
terària, així com la lluita de 
Ramon Arau per la utopia du-
rant la Guerra Civil, mitjançant 

l’edició de les seves memòries. 
“Haig d’honorar aquesta gent. 
Cadascú, des del seu àmbit, ha 
d’anar a buscar la gent gran i fer 
tasca per recuperar la memòria 
històrica. Fa cent anys, els avis 
eren valorats perquè tenien me-
mòria i saviesa”, defensa. 

Domènech acaba de pre-
sentar un llibre escrit amb 
la seva filla Ona: “Tres me-
mòries i un naixement“.  

Juan Antonio Campos: “El colom més fort, 
àgil i llest serà el que estarà amb la coloma“
L’empresa Ascensores Jaca 
està situada des de fa més de 
20 anys al número 28 bis del 
carrer Pedres Blanques. La 
finca és un d’aquells racons 
genuïns que s’amaguen a Sant 
Quirze. Una rampa descen-
dent dóna accés a la nau indus-
trial però, també, a un hort i un 
camp de vol i viver de coloms 
que compta amb 400 exem-

plars, a més de faisans, paons, 
pollastres de pota blanca, ga-
llines americanes i perdius.

“Ens divertim amb el zel 
del colom. El més fort, àgil i 
llest serà el que estarà amb la 
coloma. Per això anem perfec-
cionant les races”, explica. 

Alguna de les aus criades 
al seu viver estan entre les 
campiones de Catalunya.
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La Impremta fa una crida a qüestionar-se l’origen 
dels productes que consumim

Robert Sendra / “Ens queixem 
del model que hi ha i no ens 
agrada que grans empreses 
posin el lucre per davant de 
tot, però nosaltres fem el ma-
teix si quan anem a comprar 
només ens mirem la butxaca 
sense qüestionar qui i com 
ha produït aquell producte”. 
Aquest va ser l’argument que 
va esgrimir Anna Fernández, 
responsable de campanyes a 
l’ONG SETEM, per remoure 
consciències a la xerrada sobre 
consum responsable celebrat el 
mes de juliol al local de La Im-
premta de Sant Quirze. L’acte 
va estar organitzat pel Procés 
Constituent i la Cooperativa de 
Consum de Galliners.

La sessió va començar amb 
la projecció d’un breu fragment 
de la pel·lícula “Samsara” 
on es mostren les condicions 
indignes i d’estrès a què són 
sotmesos pollastres, vaques i 
porcs dins les cadenes de mun-
tatge de la indústria alimen-
tària. “Desconeixem l’origen 
dels productes i cap a on van”, 
va alertar Carles Sedó, de PIC 
Vallès (Producció i Consum 
Ecològic). L’activista va afegir 

que el consumisme, en contra 
de les teories del decreixement, 
es basa en la fantasia que els re-
cursos són infinits, i se sustenta 
en l’obsolescència programada 
que escurça la vida d’aparells 
com els telèfons mòbils, així 
com en el crèdit bancari que, 
segons va dir, ofereix la pos-
sibilitat de comprar sense di-
ners i d’establir una relació de 
dependència amb les entitats 
financeres.

Conscients del paper que 
té el consum en l’actual siste-
ma econòmic, els diferents po-
nents van convidar els oients a 
comprar tenint en compte cri-
teris ecològics, de proximitat i 
de justícia social i econòmica.

Una de les alternatives 
per fer-ho és la Cooperativa 
de Consum de Galliners, amb 
seu a la mateixa Impremta. 
Es va formar a Sant Quirze, 
en el caldo de cultiu del 15M. 
L’octubre del  2011 va realit-
zar la seva primera comanda 
seguint criteris d’agricultura 
ecològica. Les prop de 30 
famílies que en formen part 
dinamitzen la cooperativa fo-
mentant la divulgació del con-
sum crític i recullen les seves 
comandes a la Impremta cada 
dimarts. Segons van informar 
els seus representants, actual-
ment hi ha vacants perquè els 
quirzetencs que ho desitgin 
puguin col·laborar-hi.

Recollida de comandes al local de la Cooperativa de Consum Galliners. 


