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Els comerços es bolquen a revifar 
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i ofertes

Àlvar Garcia deixa la presidència 
del Casal d’Avis i dóna pas a Elvira 
Cervantes

Miguel Jurado, Dionysus: “Cuesta 
encontrar en el Vallès 150 referencias de 
ginebra como tenemos nosotros”

Elisabeth Oliveras explica les claus de 
l’escola bressol Picarol Blau, que en-
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PÀGINA 10

PÀGINA 6

PÀGINA 9

PÀGINA 12
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El tradicional esdeveniment de Sant Quirze premia 
Jordi Calvís, Jordi Évole i Emma Roca
El tradicional esdeveniment de Sant Quirze premia 
Jordi Calvís, Jordi Évole i Emma Roca

Caramelles, pàrquing gratuït i casal 
infantil els dissabtes
L’Associació de Comerciants s’ha proposat dinamit-
zar l’activitat comercial i social de Sant Quirze els 
dissabtes. Per això, ofereix pàrquing gratuït tots els 
dissabtes (a la plaça Anselm Clavé) i un casal infantil 

perquè els més menuts descobreixin el poble men-
tre es diverteixen. En paral·lel, aquest mes la Coral 
Il·lustració Artística ha recuperat les cantades de ca-
ramelles

FLAXOS

Font: Ajuntament de Sant Quirze.
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El XXI Aplec del Mussol premia el compromís 
de Jordi Calvís, Jordi Évole i Emma Roca

El mussol torna a governar en els dibuixos, 
dolços i figures de la fira d’artesans de l’Aplec

Robert Sendra / El Premi Mussol 2013 lliurat el 
passat 13 d’abril no va ser impermeable als mo-
ments de dificultats econòmiques i personals pels 
quals passen molts quirzetencs i va guardonar 
tres personalitats que al llarg de la seva trajec-
tòria s’han distingit pel seu compromís i esperit 
de superació: Jordi Évole, destapador de les ver-
gonyes nacionals al programa “Salvados”; Emma 
Roca, esportista d’elit i bombera que ha hagut de 
trencar molts estereotips de gènere per poder dur 
la vida que volia, i Jordi Calvís, artista local que 
troba en la pintura la forma de transmetre la seva 
passió per la vida i el moviment. Senzilla però 
convincent, la gala organitzada per l’Ajuntament 

i l’Ateneu es va basar en el testimoni d’aquests 
personatges per entretenir durant una hora i mitja 
el públic que va omplir les butaques de la sala 
històrica de la Patronal de Sant Quirze.
A la gala de lliurament de premis van aparèixer, 
tot i que d’una forma molt tímida, els fets més po-
lèmics que marquen l’actualitat, com els casos de 
corrupció i d’espionatge. El punt més crític el va 
aportar, com era d’esperar, el programa “Salva-
dos”, que no va poder comptar amb la represen-
tació de la seva insígnia, Jordi Évole. Recollint 
una metàfora anterior de l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez, el guionista del programa de La 
Sexta, Santi González, va comparar la feina del 

programa amb la forma de ser dels mussols. “A 
“Salvados” estem sempre amb els ulls ben oberts, 
pendents de l’actualitat i intentant mirar molt en la 
foscor de la política (em sap greu però la política 
té punts foscos), la gran indústria o els poders fi-
nancers, i em sap greu perquè no sempre podem 
mirar, perquè hi ha coses molt fosques”, va dir.

Després del lliurament de premis, el XXI Aplec 
del Mussol, festa quirzetenca per excel·lència 
organitzada per l’Ateneu i l’Ajuntament de Sant 
Quirze, es va reemprendre diumenge amb la tra-
dicional fira d’artesans, els quals van exposar les 
seves obres inspirades en la figura de l’au que 
simbolitza Sant Quirze. En aquest marc, les pas-
tisseries locals van oferir com cada any dolços 
especials d’elaboració pròpia, entre els quals 
regnen “els mussolets”, galetes amb la forma de 
l’animal.  
La ciutat convidada en aquesta vint-i-unena edi-
ció de l’Aplec va ser Castellar del Vallès. El seu 
alcalde, Ignasi Giménez, va participar en l’acte 

de lliurament de premis de dissabte i va assistir 
a la visita a les paradetes de la fira. També van 
representar la ciutat veïna diversos artistes i arte-
sans, entre els quals va destacar Ramon Nualart, 
mestre artesà reconegut per la Generalitat de 

Catalunya que condueix l’empresa Nualart Vidre 
Decorat.  Com marca la tradició, també es va dur 
a terme un concurs de dibuix infantil en què els 
nens i les nenes havien de dibuixar un mussol o 
algun altre motiu relacionat amb l’Aplec.

Premis Mussol 2013 acompanyats dels regidors de l’Ajuntament 
i Manel Sabés, president de l’Ateneu de Sant Quirze
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Ja és primavera a Sant Quirze, o com ajudar 
els “brots verds”

El poder judicial: ell sol no salvarà la democràcia
ni podrà resoldre la crisi

L’expressió “brots verds” és una frase feta uti-
litzada pels polítics per situar elements positius 
econòmics que s’haurien de traduir en millores 
socials. Actualment aquests brots són desitjats 
per tothom com a alternativa al pessimisme pro-
duït per les notícies de corrupció, atur, retallades 
socials, corralitos ja no en la llunyana Argentina 
sinó en el més proper Xipre que pertany a la Co-
munitat Europea, etc. Hi ha “brots verds” a Sant 
Quirze aquesta primavera? I com podem ajudar 
perquè n’hi hagi més?
- La notícia del final agredolç dels acomiada-
ments a l’empresa Cubigel, que finalment ha con-
clòs amb un menor nombre d’acomiadaments, ha 
donat pas al projecte de l’empresa Bricomart per 
crear 96 llocs de treball a Sant Quirze, concreta-
ment a la nau on es trobava Leroy Merlin.
- El comerç de proximitat i els serveis al poble 
van guanyant pes i les activitats que comencen 

són més nombroses que les que acaben. Aques-
ta primavera hem conegut un nou supermercat a 
Mas Duran, negocis a Pau Casals (menjars pre-
parats, bar americà, ampliació de fruiteria i escola 
d’anglès) i una perruqueria home/dona a la Plaça 
Anselm Clavé, entre d’altres.
- Paral·lelament a les noves activitats, les ini-
ciatives relacionades amb l’àmbit local de la 
restauració, el comerç i els serveis han presen-
tat un ambiciós projecte per dinamitzar el poble 
en què destaquen la botiga al carrer, el concurs 
d’aparadors per la Festa del Mussol, la Mostra 
Gastronòmica, etc.
- En l’àmbit de les entitats, divendres 19 d’abril 
es va celebrar a Can Ferran el IX Sopar de Sant 
Quirze pels Infants. Serà una oportunitat per res-
pondre amb solidaritat no només a les necessi-
tats del nostre país, sinó també les de fora, en 
aquest cas recolzant un projecte de nutrició infan-

til a Chimbote (Perú).
- Les AMPA de les escoles del poble ja han co-
mençat a preparar la Nit d’Estels, que els suposa 
la participació callada però molt important en les 
engrescadores i creatives aportacions artístiques 
que s’han decidit per a aquest any.

L’editor
editor@diarisantquirze.cat

Estem analitzant com ha actuat el poder judicial, 
els jutges en particular, en els procediments de 
corrupció o inadequació de les lleis. Amb algunes 
excepcions –la durada del cas Millet n’és una—
els ciutadans hem aplaudit decisions valentes 
com les de Garzón en destapar la trama Gurtel 
–que li va costar la seva expulsió per part del Tri-
bunal Suprem–, la del jutge Castro d’imputar la 
Cristina d’Urdangarin, la del jutge de Barcelona 
Jose María Fernández Seijó de trametre una con-
sulta al Tribunal de Justícia Europea en contra de 
la llei hipotecària del 1946, o la del jutge Ayala 
de l’expedient dels ERE a la Junta d’Andalusia 

governada pel PSOE, entre molts d’altres.
Totes aquestes actuacions tenen en comú que 
un jutge s’ha enfrontat individualment als poders 
executius, ha posat en evidència un poder legis-
latiu incapaç de reformar lleis clarament injustes, 
i s’ha oposat a bancs i grups econòmics que  con-
trolen els mitjans de comunicació.
Davant d’aquest comportament dels jutges, es 
crea l’expectativa que el poder judicial pot resol-
dre la corrupció dels partits i corregir lleis injustes 
que poden ajudar a resoldre la crisi. Aquesta és 
l’esperança de molts ciutadans que veuen en els 
jutges una valentia que no troben en els polítics.

Lamentablement aquesta esperançadora actua-
ció d’uns jutges valents—molts d’ells a costa de 
saber que el seu recorregut professional serà 
discriminat si no són expulsats com Garzón– no 
serà suficient per salvar la democràcia i resoldre 
la crisi. En geometria un pla està definit com a 
mínim per tres punts, i la democràcia necessita 
també dels tres poders per funcionar. En cas con-
trari, no hi ha democràcia, sinó una altra cosa.

L’editor
editor@diarisantquirze.cat

Ja és primavera a Sant Quirze
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Intolerància alimentària
Per Avelina Benito Santos, Diplomada en Infer-
meria i Responsable de Nutratek Sant Quirze
La intolerància als aliments (també coneguda 
com a sensibilitat alimentària) pot ser la conse-
qüència d’una reacció adversa de l’organisme a 
determinats aliments. En ocasions els aliments 
que ens provoquen el problema són aquells que 
mengem més regularment, fins i tot els que més 
ens agraden i tenim més ansietat per menjar.
S’ha demostrat a través de la investigació que 
la intolerància als aliments pot estar vinculada a 
l’increment dels anticossos IgG per part del sis-
tema immunitari després de la ingesta de deter-
minats aliments. En condicions normals, aquests 
anticossos formen complexos amb les proteïnes 
dels aliments que són eliminats pel sistema im-

munològic posteriorment sense que es produeixi 
cap efecte advers. Si els sistemes digestiu o 
immunològic es troben compromesos, aquests 
complexos es poden dipositar per tot l’organisme 
i provocar inflamació, la qual cosa pot causar infi-
nitat de símptomes com fatiga, síndrome de còlon 
irritable (SCI), inflamació, migranya o obesitat.
Els símptomes de la intolerància als aliments po-
den estar causats per diversos factors:
- Una deficiència enzimàtica, per exemple en la 
intolerància a la lactosa.
- La sensibilitat a determinats compostos quí-
mics, per exemple les amines de la xocolata i del 
vi negre poden provocar migranyes; o una res-
posta immunitària humoral de tipus IgG.
- Les condicions clíniques que s’han pogut re-
lacionar amb intolerància alimentària: trastorns 
gastro-intestinals, processos dermatològics, mo-
lèsties neurològiques, molèsties respiratòries, 
trastorns psicològics i altres (artritis, fibromialgia, 
articulacions inflamades).

Us animem a participar a les 
enquestes de DiariSantQuirze.cat

L’hort urbà: 
tomàquets i enciams fets a casa

Redacció / Diari Sant Quirze vol conèixer l’opinió 
dels veïns i veïnes del poble sobre els temes més 
candents de l’actualitat, i per això ha posat en 
marxa un sistema d’enquesta a través de la pà-
gina web per tal que tothom pugui dir-hi la seva. 
El sondeig, que s’actualitzarà cada setmana amb 
una pregunta nova,  es troba a la part superior del 
menú dret de www.diarisantquirze.cat.
Per participar només cal respondre a la pregunta 
formulada clicant Sí o No i escollint l’opció de vot. 
Els resultats queden registrats per tal de realitzar 
una estadística del percentatge de vots positius i 
negatius.
A més, el sistema identifica la IP de cada participant 
amb l’objectiu que no pugui participar més d’un cop 
per setmana. D’aquesta manera, s’obtenen resul-
tats fidedignes que impedeixen la manipulació dels 

resultats. Per tant, l’enquesta de Diari Sant Quirze 
esdevindrà una eina representativa de l’opinió dels 
quirzetencs i quirzetenques en la mesura que la 
participació sigui prou elevada com per extreure’n 
conclusions.

Per Biocopy’s
L’hort urbà és un corrent en alça en persones cons-
cienciades amb el medi ambient, les que saben 
apreciar el valor del gust en allò que mengen i les 
que volen cuidar-se menjant de forma saludable. 
Cultivar a la ciutat ja no és una quimera i cada cop 
són més els qui gaudeixen de poder portar a taula 
un enciam, un pebrot, un tomàquet o una maduixa 
acabada de collir.
No disposar de jardí no suposa cap inconvenient, 
ja que existeix una gran quantitat de solucions, des 
de jardineres fins a taules de cultiu que permeten 
crear un racó verd a la balconada o la terrassa.A 
Biocopy’s et facilitem totes les eines (llavors, plan-
ter, terres ecològiques  i assessorament) perquè 
puguis  posar el teu hort en marxa.

Per a tots aquells que tenen ganes d’arrencar amb 
els seu hort però necessiten una mica d’ajuda, vo-
lem  informar-vos que el proper dissabte 27 d’abril, 
a la botiga de Biocopy’s, farem un curs per Apren-
dre a Cultivar un Hort Ecològic. Més informació a 
www.biocopys.com. 

Primera enquesta de Diari Sant Quirze

Els tomàquets són alguns dels fruits que poden 
cultivar-se en un balcó o terrassa
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Nou cartipàs municipal
Edel Balboa és el nou primer Tinent d’Alcaldia i Josep Antoni Delgado passa a 
ser regidor d’Economia

El Ple Municipal aprova una pujada de preus del 3,4% 
en el servei d’escombraries

Redacció / Prop de dos mesos després que 
Jordi Vidal renunciés a la cartera de regidor 

d’Economia, a finals de març l’Ajuntament de 
Sant Quirze va donar per acabada la primera part 
d’aquest mandat en aprovar un nou cartipàs mu-
nicipal que atorga a Toni Rueda, el regidor subs-
titut, el paper de responsable de Medi Ambient i 
Promoció Econòmica. El Primer Tinent d’Alcaldia, 
que ocupa el càrrec més important del Consis-
tori després de l’alcaldessa Montserrat Mundi, 
l’ocuparà Edel Balboa, que seguirà dirigint les re-
gidories de Salut i Educació, on en els darrers dos 
anys ha hagut d’afrontar la represa de l’activitat 
de l’Escola de Música i la pujada de quotes de 
l’escola bressol municipal, entre d’altres.
Edel Balboa guanya molt de pes en la nova es-
tructura de govern. Ocupa l’Àrea de Desenvolupa-

ment Urbà i Sostenibilitat i és regidor d’urbanisme 
i habitatge, ja que l’antic responsable d’aquests 
afers, Josep Antoni Delgado, substitueix el seu 
company d’Unió Democràtica, Jordi Vidal, i és a 
partir d’ara regidor d’Economia. Ell tambépresi-
deix l’Àrea d’Economia i Serveis Interns.
La resta d’àrees del nou organigrama estan pre-
sidides per Antoni Rebolleda (Serveis Urbans, 
Manteniment i Transports), Jaume Cols (Àrea 
de Seguretat Ciutadana) i Mercè Vallès (Àrea de 
Serveis a les Persones). Sílvia Peralta, Míriam 
Casaramona i David Sánchez seguiran ocupant 
les regidories de Serveis Interns i Cooperació, 
Comerç i Benestar, i Ocupació, respectivament.

Robert Sendra / El servei de recollida selecti-
va, deixalleria i neteja d’espais públics de Sant 

Quirze costarà aquest any un 3,4% més a les ar-
ques municipals, en consonància amb la pujada 

de l’Índex de Preus de Consum (IPC)respecte a 
l’any passat. Antoni Rebolleda (PSC), regidor de 
Serveis Urbans, va ser l’encarregat de defensar 
la revisió dels preus al Ple de març, i el govern 
municipal el va acabar acceptant en solitari. Tot i 
això, el responsable de l’àrea va agafar el guant 
a l’oposició per tal de preparar conjuntament un 
nou plec de condicions que estandarditzi la qua-
litat mínima requerida per als serveis a l’hora de 
negociar futures tarifes. Junts per Sant Quirze i 
Iniciativa per Catalunya Verds es van oposar a 
la revisió dels preus en considerar que hi havia 
hagut incompliments del contracte que finalitza 
aquest any.
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Prop d’una quinzena de carros
porten els tres tombs a Sant Quirze

Àlvar Garcia deixa la presidència del Casal d’Avis 
i dóna pas a Elvira Cervantes

RS / Prop d’una quinzena de carros tirats per ca-
valls i ponis, tant de la Germandat del municipi 
com de les entitats convidades, van passejar-se 
el passat 17 de març per Sant Quirze durant la 
tradicional passada de Sant Antoni. Tot i que la 
celebració es va veure afectada per la pluja de 
primera hora del matí, els Tres Tombs es van eri-
gir un any més com una de les festes més arre-
lades al poble que rememora el passat agrícola 
de la vila. El carruatge més espectacular va ser 
el que va venir com a convidat des del Prat de 
Llobregat, tirat per vuit cavalls.
La jornada havia començat amb l’esmorzar de 
germanor que s’havia celebrat a les 8 hores al 
recinte firal, amb botifarra blanca, cansalada i 

pa amb tomàquet. Després, el mossèn de Sant 
Quirze Joaquim Meseguer va oficiar la benedic-
ció dels animals.
A més de la Germandat de Sant Antoni de Sant 
Quirze, altres entitats quirzetenques van partici-

par en la celebració, com les hípiques del poble o 
els timbalers dels Diables de Sant Quirze. Per la 
seva banda, la cadena de pastisseries ArtBo va 
col•laborar en l’esmorzar. 

La nova presidenta de l’entitat de la gent gran 
és la primera dona que accedeix al càrrec
RS / Quan Àlvar Garcia va accedir a la presidèn-
cia del Casal d’Avis fa 12 mesos, es va compro-
metre a ocupar el càrrec només durant un any. 
Dit i fet, a l’assemblea de l’entitat celebrada a 
principis d’abril, va deixar el seu lloc al capdavant 
de l’associació i els 74 socis assistents a la reunió 
van escollir mitjançant el vot Elvira Cervantes, 
que d’aquesta manera es converteix en la prime-
ra dona que ocupa la presidència del Casal.
De la mateixa manera, Francisco Egea va deixar 
el càrrec de vocal de manteniment després de 12 
anys a la junta i serà substituït per Patricio Pardo, 
mentre que Pepita Navarro va renunciar a la se-
cretaria per motius de salut.
Amb aquesta renúncia, Àlvar Garcia tanca el 

seu segon període com a president del Casal 
d’Avis, després que  també hagués ocupat el cà-
rrec fa 8 anys. Tot i això, Garcia, que és soci de 
l’entitat des que es va jubilar, hi seguirà estreta-
ment vinculat. Alguns dels eixos de la seva acció 
al llarg d’aquest any al capdavant del Casal ha 
sigut la tasca de difusió de les reunions i activi-
tats organitzades i el foment de la participació. 
A l’assemblea, va defensar la necessitat de se-
guir lluitant en aquesta línia per defensar el dret 
dels avis a esbargir-se però també el deure de 
valorar les propostes culturals de les quals poden 
gaudir avui en dia els 1.300 socis del Casal, com 
gimcanes, concerts, cursos de pintura i memòria 
i conferències dels Amics de la Música o de l’Aula 
d’Extensió Universitària, entre d’altres.
Durant l’assemblea també es van debatre algu-

nes de les preocupacions de la gent gran del 
poble, sovint relacionades amb la manca de re-
cursos econòmics de l’administració pública que 
afecta les subvencions. De moment, encara no 
s’ha pogut tornar a portar al Casal el servei de 
bar.
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El Sènior del Club d’Handbol Sant 
Quirze queda matemàticament fora de la 
zona d’ascens

El FC Sant 
Quirze té sis 
partits per lluitar 
per la salvació

El Dots del 
Sant Quirze 
Bàsquet Club, a 
tres punts del 
liderat

Les cadets del Club d’Handbol es proclamen 
terceres de Catalunya i disputaran el Campionat 
d’Espanya

Redacció / L’equip Sènior A del Club d’Handbol 
Sant Quirze va perdre matemàticament les op-
cions de jugar la fase d’ascens a categories esta-
tals el passat 14 d’abril, després d’empatar 26-26 
amb el Manyanet jugant com a locals. La igualtat 
va coincidir amb les victòries de Banyoles i Gavà, 
que es troben per darrere del totpoderós La Roca 
i aspiren a promocionar. Desconnectats ja de la 
lliga, els kiris van perdre el cap de setmana pas-
sat per 31-27 davant un Granollers que va certifi-
car la permanència.
Tot i que en els dos partits que falten els de Sant 
Quirze volen assegurar-se la millor posició pos-
sible, la prioritat ara és la Copa Catalana de la 
Lliga. Els kiris juguen al grup 2, on competiran 

amb el Cardedeu A, el Molins de Rei i el Barberà, 
amb qui jugarà el primer dels tres partits el proper 
28 d’abril.

Després d’empatar a casa per 2-2 davant el Mas-
nou, l’equip Amateur A del Futbol Club Sant Quir-
ze es va quedar diumenge passat amb 30 punts 
a Primera Catalana, a 3 de la salvació. Resten 
sis jornades i, per tant, 18 punts en què es deci-
dirà si els quirzetencs segueixen a la categoria 
actual, dominada pel Cerdanyola. Els verd i ver-
mells juguen a Primera Catalana per primer cop 
a la història. 

El primer equip del Sant Quirze Bàsquet Club 
ha passat bona part de la temporada entre els 
primers llocs de la Segona Catalana perseguint 
el potent Sedís La Seu d’Urgell. Tot i perdre diu-
menge per 62 a 53 davant el Sant Gervasi, arri-
bat el moment decisiu de la temporada el Dots 
Sant Quirze encara és candidat a aconseguir el 
campionat o classificar-se a la zona d’ascens, 
ja que és cinquè al seu grup i només el separen 
tres punts del líder quan falten tres jornades per 
disputar-se. 

Redacció / La generació de jugadores d’handbol 
que l’any passat va dominar les competicions ca-
talanes de les categories infantil i juvenil amb el 

Club d’Handbol Sant Quirze, han confirmat en-
guany la seva qualitat. Després de classificar-se 
per la final del TOP4 de la Lliga Catalana Cadet 
femenina, les quirzetenques es van proclamar 
terceres després de perdre amb La Roca (26-38) 
i guanyar amb Les Franqueses (26-24). A més, 
els dies 11 i 12 de maig disputaran el sector del 
Campionat d’Espanya.
Paral·lelament, l’infantil femení jugarà aquest cap 
de setmana a Sant Quirze la final TOP4 de la 
seva categoria. La resta d’equips classificats són 
Les Franqueses, Castelldefels i Sant Joan Des-
pí. Els partits es jugaran demà dissabte a les 16 
hores i les 18 hores (semifinals), i diumenge a les 
18.30h  (final).

Imatge d’arxiu d’un partit de l’Handbol Sant Quirze
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Jordi Garcia i Mònica Ardid són un any més els mussols 
més ràpids de la Cursa Nocturna

Carme Garcia Frontons es proclama subcampiona 
d’Europa d’atletisme veterà

La cinquena edició de la competició destaca 
per l’elevada participació, que va superar els 
550 corredors de totes les edats
Redacció / Jordi García (44’28”) en categoria 
masculina i Mònica Ardid (53’58”) en categoria fe-
menina van repetir el podi del 2012 a laCinquena 
Cursa Nocturna dels Mussols que es va celebrar 
dissabte 23 de març a Sant Quirze. Prop de 450 
llums frontals es van encendre durant la compe-
tició per il·luminar els camins i les pistes d’un re-
corregut d’11.800 metres al llarg de la Serra de 
Galliners. Abans, un centenar de nens i nenes 
també havien provat la seva velocitat i resistència 
en curses de menor distància.
En aquesta cinquena edició, la Cursa dels Mus-

sols ha arribat a la seva consolidació definiti-
va. Prova d’això és que els dorsals disponibles 
s’esgotessin cinc setmanes abans de la cita es-
portiva, fet que convida a ampliar les inscripcions 
de cara a l’any vinent, o que la prova obri el ca-
lendari de carreres nocturnes de muntanya a Ca-
talunya, dins la segona Challenge de Curses de 
Muntanya Nocturnes.
En paral·lel als reptes esportius, la Cinquena 
Cursa Nocturna dels Mussols s’havia plantejat 
un segon repte, el de recollir menjar per al Banc 
dels Aliments. Davant del gimnàs municipal, Càri-
tas Sant Quirze va recaptar prop de 450 quilos. 
A més, l’empresa quirzetenca Arber Surgical ha 
donat a l’entitat solidària 800 litres de llet. 

Redacció / L’atleta quirzetenca Car-
me Garcia i Frontons va aconseguir la 
medalla de plata al Novè Campionat 
d’Europa d’Atletisme Veterà que es van 
celebrar a finals del mes de març a San 
Sebastià. El palmarès de la corredora 
va sortir molt enfortit de la competi-
ció que va tenir lloc entre el 19 i el 24 
d’abril, ja que va assolir dues medalles 
d’argent en les proves de 3.000 metres 
marxaindoor i de 5 quilòmetres mar-
xa en ruta. De la mateixa manera, es 

va proclamar campiona d’Europa per 
Equips amb la selecció espanyola.
D’aquesta manera, Garcia i Frontons 
deixa enrere un 2012 en què no va 
aconseguir pujar a cap podi internacio-
nal i confirma la seva trajectòria d’èxits 
esportius i esperit de superació. L’atleta 
va aconseguir dues plates absolutes als 
44 i 45 anys, va millorar com a veterana 
les marques que havia fet de jove i va 
assolir set campionats d’Europa, entre 
d’altres.

Cursa Nocturna dels Mussols. Imatge d’arxiu

Ciutat esportiva d’Anoeta on es va celebrar la competició. 
Font: Novè Campionat Europeu d’Atletisme Veterà

El palista Joan Pahisa podrà jugar al Mundial per a Persones de Talla 
Baixa gràcies al micro-mecenatgemés ràpids de la Cursa Nocturna
Robert Sendra / El jugador més baix de tennis 
taula. Així és com es defineix el palista santcuga-
tenc Joan Pahisa, que fa un metre d’alçada, en el 
vídeo de promoció que ha difós a Youtube per tal 
d’aconseguir finançament per poder participar en 
els Jocs Mundials per a Persones de Talla Baixa, 
celebrats cada quatre anys seguint l’estil olímpic i 
que enguany tenen lloc a Michigan (Estats Units). 
La campanya de micro-mecenatge (crowfunding) 
impulsada pel jove esportista ha donat els seus 
fruits, ja que actualment ja ha aconseguit diners 
suficients per viatjar aquest estiu a la competició 
dels EUA juntament amb el seu entrenador. Per 
això, “tot el que reculli de més serà per a futures 
competicions o ho donaré a una associació que 
promogui l’esport per a persones amb discapaci-

tat”, afirma.
Llicenciat en informàtica i autor de les notes de 
premsa sobre les seves fites esportives, Joan 
Pahisa ha disputat tornejos tant per a discapaci-
tats com per a no discapacitats, i ha representat 
tant el Club de Tennis Taula de Sant Quirze com 
la selecció catalana en campionats d’Espanya i 
opens internacionals. Una de les experiències es-
portives de què el jugador guarda més bon record 
és la dels Jocs Mundials per a Persones de Talla 
Baixa celebrats al 2005 a Rambouillet (França), 
que són l’única ocasió en què Pahisa va competir 
amb persones amb la seva mateixa discapacitat. 
“Per a un apassionat de l’esport com jo, no hi ha 
res que es pugui igualar a competir amb altra 
gent en igualtat de condicions”, assegura. Joan Pahisa en un partit de tennis taula. 

Font: Joan Pahisa



9Economia

Miguel Jurado, Dionysus: “Cuesta encontrar 
en el Vallès 150 referencias de ginebra como 
tenemos nosotros”

Robert Sendra / Dionisio, el dios griego del vino, 
inspiró hace un año y medio al matrimonio de Mi-
guel y Eva para dar nombre al local centrado en 
vinos, ginebras y vodka que abrieron el 3 de sep-
tiembre de 2011 en la avenida del Camí del Mas, 
8, de Sant Quirze. Durante su corta trayectoria, 
Dionysus se ha posicionado como un negocio es-
pecializado en las tendencias más vigentes en el 
campo de las bebidas alcohólicas, así como en 
la participación incansable en las actividades que 
se organizan en el pueblo. “Tenemos fe porque el 
establecimiento cada vez va un poquito a más y 
estamos superando los resultados del año pasa-
do”, celebra el propietario, Miguel Jurado.
El establecimiento cuenta con 150 referencias 
de ginebra y 800 de vinos. Aunque los productos 
con más éxito son los vinos catalanes, jóvenes y 
afrutados de entre 6 y 15 euros de media, Miguel 
y Eva aconsejan al cliente en función de sus gus-
tos y disponen de una oferta adaptada a todos los 
públicos que va desde los 2 hasta los 100 euros. 
Incluso, para los bolsillos más afortunados, ha-
cen pedidos específicos por encargo.
La variedad y riqueza de artículos es uno de los 
puntos fuertes de la tienda, y por eso sus pro-

pietarios deciden poner un especial hincapié en 
determinados productos que se ponen de moda, 
como es el vodka o, anteriormente, la ginebra. 
“Es importante hacerse fuerte en un producto 
concreto, por lo que intentamos no tener solo 10 
o 15 referencias. En el Vallès cuesta encontrar 
una tienda con 150 referencias de ginebra; no-
sotros lo hemos logrado dejándonos asesorar, 
trabajando directamente con varias bodegas y 
escuchando a todo el mundo que entra por la 
puerta”.
Además, Dionysus comercializa en el Vallès Oc-
cidental de forma exclusiva determinados produc-
tos, como el vino Los Olmos con denominación 
de origen de la Ribera del Duero. Para completar 
su portafolio de artículos, asisten a ferias como 
Alimentaria. “Intentamos salirnos de lo que hay 
en el Alcampo”, afirma Miguel. “Las grandes su-
perficies son el último sitio donde iría a comprar 
un vino, porque no tienes conocimiento de dónde 
viene ni en qué condiciones ha estado, ni nadie 
que te pueda asesorar; en cambio en el pequeño 
comercio damos un servicio personalizado”.

Breus

Bricomart, cadena de magatzems de reforma i 
construcció pertanyent al grup francès Adeo, ini-
ciarà la seva presència a Catalunya amb la botiga 
que obrirà a Sant Quirze aquest any a la nau on 
fins al 2012 s’ubicava Leroy Merlin. L’aterratge 
de l’establiment suposarà la creació de 96 llocs 
de treball a la província de Barcelona.

Diversos comerços van treure la seva botiga al 
carrer el passat dissabte 6 d’abril per liquidar els 
estocs de temporada. L’activitatés una iniciativa 
de la nova junta de l’Associació de Comerciants 
que aglutina els botiguers del poble.

La cooperativa andalusa de supermercats Co-
viran ha obert un establiment a l’avinguda del 
Camí del Mas, 8. La botiga ven productes fres-
cos, embotits i altres articles que fan innecessari 
sortir del poble per fer les compres.
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Els comerços es bolquen a revifar els dissabtes 
amb activitats lúdiques i ofertes

Redacció / La nova junta de l’Associació de Co-
merciants de Sant Quirze, presidida per Enric 
Roure, va iniciar el seu mandat amb la voluntat 
clara de fugir de la idea de la ciutat dormitori 
que sovint plana sobre el poble. L’objectiu era 
revifar els dissabtes i aconseguir que la gent es 
quedés a Sant Quirze quan tenia temps lliure en 
comptes de fer les seves compres a botigues 
de Sabadell o Barcelona. Per això, l’entitat que 
engloba la majoria de botigues del municipi ha 
impulsat la campanya ‘Dissabtes al poble, fem 
poble amb el comerç’, una aposta clara per fer 
atractiva l’activitat comercial de Sant Quirze amb 
bones dosis d’ofertes i de propostes d’oci dirigi-
des sobretot al públic infantil. La programació tin-
drà lloc tots els dissabtes de primavera, des del 6 
d’abril fins a finals de juny. Durant aquests dies, 
l’aparcament de l’avinguda Pau Casals, proper a 
la plaça Anselm Clavé, serà gratuït.
Durant els primeres dissabtes de funcionament 
d’aquesta campanya la Societat Coral Il·lustració 
Artística ha recuperat la tradició de la cantada de 
caramelles. Paral·lelament, s’ha engegat un ca-
sal d’infants gratuït per donar a conèixer el poble 
de forma lúdica a nens d’entre 5 i 10 anys. Les 
inscripcions a l’activitat resten obertes a través de 
l’e-mail info@diverinfants.com.
La intenció és que Dissabtes al Poble serveixi 
perquè més quirzetencs  coneguin tot l’abast 
de propostes  en Restauració (restaurants, te-
rrasses, menjars preparats), Alimentació (carns, 
peixos, cellers, fruites), Serveis (assegurances, 
bicicletes i taller, perruqueries, veterinaris) i Moda 
i Complements (basar, cortines, sabates dona, 
sabates nen, cava de cigars, moda per a dones, 
llenceria, regals), etc.
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Salvador Domènech i Encarnació Martorell tanquen la seva trilogia 
literària amb un llibre sobre l’ensenyament republicà

Jordi Calvís: 
“Pintar coses desagradables no m’interessa”

RS / “Mestres i alumnes de la República” és el 
títol del llibre que tanca la trilogia escrita pel pe-
dagog quirzetencSalvador Domènech i Encarna-
ció Martorell, que va viure els períodes previs a 
la Guerra Civil Espanyola com a alumna del mo-
dern sistema educatiu existent a Catalunya. Els 
dos coautors van presentar la seva obra dissab-
te passat a una sala d’actes de la Biblioteca de 
Sant Quirze plena de mestres i professors. A la 
presentació també van intervenir Mercè Vallès, 
regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sant Quir-
ze, i Víctor Ribalda, president del GIHSQ (Grup 
d’Investigació Històrica de Sant Quirze).
El primer dels llibres sorgit de la col·laboració en-

tre els dos escriptors va ser “Amb ulls de nena” 
(Ara Llibres), un dietari d’Encarnació Martorell 
sobre els dies de Guerra Civil Espanyola que 
li van valer el sobrenom d’Ana Frank catalana, 
tot i que ella va començar a escriure el seu diari 
anys abans que ho fes la nena holandesa que va 
patir l’ocupació nazi. La segona col·laboració va 
transitar cap al gènere epistolar i va donar com a 
resultat “Cartes d’amor i de dol” (Angle Editorial), 
un recull punyent de les missives que Martorell va 
enviar al seu segon fill després de perdre el seu 
primer fill per una meningitis i que el seu marit 
l’abandonés en plena postguerra. 
La darrera obra, “Mestres i alumnes de la Repú-

blica”, retrata el model educatiu dels temps de la 
Segona República barrejant la teoria recopila-
da per Domènech a través d’arxius, bibliografia 
i desenes de testimonis, i les cròniques in situ 
d’Encarnació Martorell.

Robert Sendra / Les ampolles que guarden 
projectes i sentiments i les espirals que pu-
gen cap a l’optimisme són dos dels elements 
característics de les pintures de l’artista quir-
zetenc Jordi Calvís (1957). El pintor és cone-
gut per les textures pictòriques que impreg-
nen els seus quadres gràcies a les sorres que 
ha recollit d’arreu del món. Com en una de 
les seves espirals, les escales de casa seva 
s’alcen escortades per pintures fins que arri-
ben a un àtic que fa d’estudi on tot és color: el 
color que irradia dels seus quadres, el color 
que entra des de la terrassa amb vistes a la 
Serra de Galliners i el color de les gotes de 

pintura que s’han assecat al terra.
- Et consideren el rei de les textures. Què 
aporten a la teva obra?
- Aporten el valor afegit del moviment, a part del 
volum i la tridimensionalitat. Les textures et per-
meten veure el quadre des de diferents perspecti-
ves i que vagi canviant de lloc tot i ser estàtic.
- La cerca de textures està molt lligada al fet 
que viatgis tant.
- És l’excusa i la motivació per anar fent viatges 
a diferents indrets del món, perquè no a tot arreu 
hi ha les mateixes sorres. Per exemple, hi ha les 
vermelles de les cascades d’Iguazú (Brasil) o les 
volcàniques, que són fosques en el cas de l’Etna 

(Sicília) o vermelloses al Vesuvi (Itàlia). Al desert 
del Sàhara són rosades.
- La teva pintura té punts de contacte amb 
l’escultura a causa de la textura i el volum. 
Com definiries el teu art?
- El meu art és d’una lectura senzilla perquè vull 
apropar-me al públic. El que m’agrada és que la 
gent comenti l’obra i la traslladi al seu món.
- A vegades l’art en general peca del contrari: 
poc senzill i molt intel·lectual.
- No és que sigui molt intel·lectual. Per a mi l’art 
és la comunicació que es basa en la recerca de 
com fer arribar un missatge. La falta d’inspiració 
és una forma de justificar la falta de creativitat.
- Com t’ha influït ser de Sant Quirze en la teva 
carrera artística?
-  Vaig néixer a Sant Quirze a casa dels meus pa-
res i he estat vivint-hi fins ara. Sant Quirze m’ha 
influït sempre pel tarannà i la diversitat de la gent. 
De tothom he après coses positives. Clar que hi 
havia coses negatives, però les deixava per a 
ells, perquè jo no puc acumular-ho tot.
- De quins artistes has begut?
- Sobretot dels impressionistes: Gimeno, Monet, 
Manet, Cézanne… Els pintors fauvistes ja no em 
van interessar, i els psicològics com Van Gogh 
tampoc. Me n’agrada el color, però no la seva 
pinzellada recargolada. El meu traç és lliure, cap 
amunt o cap avall, però no tancant-se en si ma-
teix, a no ser que pinti espirals, que són punts 
d’elevació. A mi les desgràcies no m’interessen. 
Com que posar dues línies creuades significa llui-
ta, ja no les pinto.
- La pintura t’ha ajudat a suportar la “parida”, 
l’esclerosi?
- Els mitjans sempre busquen un titular i jo potser 
m’he beneficiat de la “parida” per aparèixer-hi. Té 
la seva part positiva. Sense trencar aigües pa-
reixes. Estàs creant constantment. 

Acte de presentació de “Mestres i alumnes de la República”
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Elisabeth Oliveras, Picarol Blau: “Un infant que se sent 
estimat és un infant que té el poder per fer-se gran”

Robert Sendra / Fa 30 anys Sant Quirze era un 
petit municipi de 5.400 habitants. Una jove es-
tudiant impacient per començar a treballar va 
obrir amb dues companyes una llar d’infants 
al centre del poble: el Picarol Blau (carrer dels 
Pous, 5). Alguns dels primers alumnes de 
l’escola segueixen a Sant Quirze i porten els 
seus fills al mateix centre que a ells els va co-
mençar a despertar la curiositat pel món. Ac-
tualment, l’escola té 18 treballadors. Segons 
la fundadora, Elisabeth Oliveras, ja han pas-
sat pel Picarol Blau més de mil nens.
Quin valor afegit aporten 30 anys de trajec-
tòria a una llar d’infants en comparació amb 
escoles més joves?
R: No m’agrada comparar, però crec que al Pica-
rol Blau aportem experiència i maduresa gràcies 
al recorregut vital que hem tingut les persones 
que en formem part. Hem après a la pràctica allò 
que abans havíem llegit a la teoria, i ara sabem 
interpretar les mirades dels nens i respectar les 
seves necessitats. És per això que comptem amb 

dues educadores a cada aula, perquè els infants 
requereixen atenció individualitzada. Cal enten-
dre que cada nen té una necessitat diferent, que 
és un individu incomparable i que cal acompan-
yar les famílies. El que volem potenciar és que als 
nens i les nenes els interessi tot; hem d’ensenyar 
a aprendre. 30 anys també garanteixen molta or-
ganització i un projecte educatiu clar que fa el dia 
a dia més fàcil i permet experimentar, per exem-
ple, amb cursos de música o classes de ioga.
Quins són els pilars que considereu neces-
saris en l’educació dels nens i les nenes que 
vénen a l’escola?
R: Cal tenir en compte que els nostres alumnes 
són nadons d’entre 4 mesos i 3 anys. El que més 
necessiten a aquestes edats és l’estimació, el 
vincle emocional i el sentir-se acollits i protegits. 
També establim els hàbits d’higiene, son i alimen-
tació i despertem el vincle amb el grup, perquè un 
infant que se sent estimat és un infant que té el 
poder per fer-se gran. Igualment, promovem els 
valors: solidaritat, companyonia, respecte, dema-

nar perdó, etc. A més, treballem els límits i felici-
tem en comptes de renyar, potenciant la part més 
positiva de l’ensenyament. Aquest és el moviment 
pedagògic que s’està establint actualment.
Ens considerem una escola sistèmica: cada famí-
lia és un sistema i l’infant és part d’ell. Quan pas-
sa alguna cosa al sistema, ell en sent les conse-
qüències i no hem d’esperar que segueixi actuant 
igual. Si té un germanet, es pot sentir destronat i 
l’hem d’ajudar a recuperar la seguretat en comp-
tes de penjar-li l’etiqueta de gelós.
Tot això ho combinem amb una experimentació 
vivencial de l’entorn: fem sortides a la farmàcia, a 
comprar peix, a veure les mones de la pastisseria 
Mix, a olorar flors a la botiga Coronado, a agafar 
fulles seques al Parc de la Betzuca… Tenim la 
sort de viure a un poble i tot ens queda a prop.
P: Detecteu que els nadons estan notant la 
crisi econòmica?
Algunes famílies ho estan passant malament i in-
tentem ajudar-les, però Sant Quirze només té un 
12% d’atur. És una xifra alta si es compara amb 
la d’altres anys, però baixa si es compara amb 
la resta de Catalunya. Moltes famílies segueixen 
tenint dos sous, però han vist com els hi retalla-
ven. Això ha fet veure a molts pares que no calia 
fer tants regals als infants. El nen vol que estiguis 
amb ell, no que guanyis més diners.
P: El fet de pertànyer a Esquerra Republicana 
ha pogut provocar interferències en el negoci 
o perjudicar la relació amb pares d’ideologies 
diferents?
Pot ser que militar a Esquerra Republicana de 
Catalunya hagi tirat enrere algun pare, però en 
general no crec que hagi tingut cap repercussió. 
Mai hem fet proselitisme. Sí que és cert que Ca-
talunya és el marc nacional de l’escola, que el 
català n’és la llengua vehicular i que seguim les 
tradicions catalanes, però tinc una relació fantàs-
tica amb militants del Partit Popular; tenim el Pi-
carol Blau en comú.


