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#SQV Entre bosc
i urbanització

SQVserveis

Telèfons
d’interès
Ajuntament (centraleta)
937216800
Biblioteca Municipal
937219547
Poliesportiu Sant Quirze
937213975
Poliesportiu Les Fonts
937841277
Piscina Municipal
937213975

Telèfons d’urgència
Policia Local

937216868
Emergències
112
Agents rurals
935617000
Serveis sanitaris Sant Quirze
937214180
Consorci Hospitalari Parc Taulí
937231010
Hospital de Terrassa
937310007

Altres serveis
CASSA
900878583

Serveis d’aigües Les Fonts
937312281
Enllumenat Via Pública (avaries)
900131326
FECSA (avaries)
800760706
Gas Natural (urgències)
900750750
Jutjat de Pau
937211851

SQVserveis

SQVsumari

La Biblioteca obre
portes amb accés lliure
i sense cita prèvia
Des del passat 5 d’octubre, l’accés a la
Biblioteca Municipal és lliure i no cal
demanar cita prèvia per gaudir dels seus
serveis. Tanmateix, també es pot accedir
lliurement a les prestatgeries del fons
bibliogràfic. Per accedir a l’equipament,
cal seguir les normes bàsiques de seguretat aprovades pel Procicat i incloses en
el Pla de represa sectorial de les biblioteques de la Generalitat de Catalunya:
• Mascareta obligatòria a partir de 6 anys.
• Higiene de mans: Caldrà desinfectar-se
les mans amb gel abans d’entrar a la biblioteca i en el moment de tocar llibres.
• Distància social: Cal respectar la distància d’1,5m quan estigueu a la biblioteca, bé sigui estudiant, circulant o llegint.
Només poden ajuntar-se els i les membres d’un mateix grup de convivència.
• Aforaments: Caldrà seguir les indicacions pertinents per garantir els aforaments a les plantes, els lavabos i l’ascensor. Quan entreu a la biblioteca, el
personal de l’equipament us facilitarà un
identificador per poder controlar l’aforament que caldrà retornar-lo en sortir.

• Llegir o reposar a les butaques: estan
col·locades per respectar la distància de
seguretat.
• Consultar llibres: podeu consultar i triar
tot el que hi ha als prestatges, però tot el
que toqueu, ho heu de dipositar als carros
per poder fer la quarantena de 48h.
• Emportar-vos llibres en préstec
• Retornar documents: sempre per la bústia que trobareu a l’exterior de la biblioteca.
• Utilitzar els ordinadors habilitats, les
impressores i la fotocopiadora.
• Participar a les activitats presencials:
totes van amb inscripció prèvia i control
de temperatura

Què podeu fer a la biblioteca?
• Estudiar o llegir a les taules: cal respectar els llocs indicats i no ajuntar taules
o cadires.

*A partir del 13 d’octubre: dimarts, dijous i dissabte, de 10 a 13.30 hores.
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De moment i fins a nou avís,
queda restringit:
• Consulta de Diaris i Revistes: les revistes estan disponibles en préstec.
• Accés a la zona de petits lectors.
• Aula d’estudi i treballs en grup.
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Horari de Servei
• De dilluns a divendres: de 16 a 20 hores
• Dimarts i dijous: de 9.30 a 13.30 hores*

Programació

Funerària Truyols SA
935809710
Motxilla ecològica:
Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus ecològic fet que garanteix que s’ha produït sota els estàndards
mediambientals més exigents amb el fi de limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha elaborat sense
utilitzar clor elemental en el procés de decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 14001 i EMAS
(Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i està com
posada per materials reciclables i no contaminants complint amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.
Crèdits:
Disseny i maquetació: cel·lula.com
Edició de continguts i redacció: Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Impressió: Grinver, SA
Dipòsit legal: B-26026-2009
Si esteu interessats en inserir publicitat al butlletí podeu contactar vía correu electrònic
comunicacio@santquirzevalles.cat o bé al telèfon 93.721.68.00 i demanar pel servei de Comunicació.
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L’Ajuntament destinarà
88.000 € en ajuts directes
al comerç local
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès destinarà 88.000 € en ajuts directes al comerç local, una iniciativa que
vol donar suport als sectors més afectats per la COVID19, entre els quals hi
ha els bars i restaurants que han hagut de tancar temporalment i només
poden oferir comandes per emportar.
Els establiments que també van haver
de tancar durant el confinament són
els altres beneficiaris d’aquests ajuts
que es podran sol·licitar durant el mes
de novembre i que es preveu que arribin fins a 150 comerços.
Digitalització
El context actual ha posat sobre la taula
la importància de tenir activat un sistema de comerç digital, ja que les vendes
per internet han tingut un increment
molt alt els darrers mesos. En aquesta
línia, el servei de Promoció Econòmica
ha publicat el web www.comprasantquirze.cat on s’hi pot trobar un directori actualitzat de comerços i serveis
del poble i tots els que l’ofereixen a domicili o per emportar. Aquest mateix
espai web, que va néixer inicialment
per promocionar el TastaSQVacasa,

4

vol ser l’espai digital de dinamització
del comerç al municipi.
L’altra acció que està en vies d’estudi és la rebaixa d’algunes taxes en
determinats supòsits, una iniciativa
que es podria materialitzar en les ordenances fiscals de 2021 que s’han
d’aprovar abans que acabi l’any.
Pel que fa a la campanya de Nadal,
l’Ajuntament insisteix en la importància de consumir al poble. “El comerç de proximitat és l’ànima dels
pobles i ciutats i donar-los suport està també a les mans de cada veí o veïna”. Comprar en la proximitat vol dir
ser més sostenible i, també, obtenir
qualitat, un servei més personalitzat,
quelcom que només ens pot oferir el
comerciant local que ens coneix i sap
el que ens agrada.
Establiments amb
servei a domicili:

Establiments amb
recollida a casa:

Nova edició del
Tasta SQV per
donar suport als
restauradors locals
L’Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès torna a donar el seu suport
als restauradors i hostalers locals
programant una nova edició
del Tasta SQV a Casa. Aquesta
iniciativa ja es va dur a terme al
mes de juny de manera exitosa:
cada establiment participant va
oferir fins a 150 menús; es van
demanar 1.415 menús en el marc
de 922 comandes.
Ara, es preveu que el Tasca SQV
a Casa per Nadal es realitzi del 27
de novembre, coincidint amb l’encesa de llums de Nadal, fins al 6 de
desembre. Els restauradors participants oferiran diversos menús,
dels quals l’Ajuntament en subvencionarà una part. Els menús
es podran adquirir a la pàgina web
www.tastasqvacasa.cat.

Ets autònom, emprenedor? Necessites
ajuda, fer tràmits, assessorament?
Contacta’ns:
desenvolupament@santquirzevalles.cat.

SQVactualitat

Els ERTO com a eina anticrisi
Els expedients de regulació temporal
d’ocupació (ERTO) bonificats continuen
sent, davant la segona onada de contagis
del covid-19, la principal eina per pal·liar
l’impacte econòmic en les empreses.
Fins al setembre l’Estat havia destinat
24.000 milions als ERTO i es calcula
que a final d’any la factura pot arribar als
35.000. De moment s’han prorrogat fins
al 31 de gener. Les empreses estan obligades a mantenir l’ocupació durant sis
mesos si s’hi acullen. I es manté el denominat comptador a zero, que permet no
consumir atur. Les empreses afectades
per les noves restriccions poden fer un
ERTO o ampliar-lo. També s’hi poden
acollir aquelles en què un 50% o més de

la seva facturació depengui d’una empresa afectada per les restriccions.
A més, es mantenen les prestacions
per als treballadors que ja estaven afectats, sense pèrdua de poder adquisitiu
per als empleats que ja fa sis mesos que
estan en aquesta situació.
L’ajuda a les empreses depèn de
l’afectació de les restriccions. Si es
tracta d’un bar o restaurant obligat a
tancar, l’empresa deixarà de pagar el
100% de les cotitzacions dels seus empleats, si en té menys de 50, o el 90%
si són més. Si l’empresa no ha de tancar però té una limitació d’aforament,
hi ha una escala de descompte en funció del nombre d’empleats i del temps,

que pot anar des del 100% a l’octubre
fins al 50% al mes de gener.
Autònoms
Els autònoms poden ajornar sis mesos
el pagament de quotes a la Seguretat Social. Però, a més, amb l’estat d’alarma
molts autònoms van haver de tancar el
negoci, com ha tornat a passar ara amb
les noves restriccions. Llavors es va posar en marxa una prestació extraordinària, que va acabar al juliol. El govern
espanyol i les associacions d’autònoms
van decidir recuperar aquesta prestació
des de l’1 d’octubre fins al 31 de gener, de
manera que els nous afectats per tancaments podran acollir-s’hi.

Promoció econòmica

Formar-se per millorar la competitivitat
La programació
es desenvoluparà
en línia prèvia inscripció
El servei de Promoció Econòmica durà
a terme una programació de formació
d’octubre a desembre orientada a la re-

cerca de feina, millora de les competències professionals, de gestió de negoci i
suport a autònoms. Les sessions seran
virtuals i caldrà inscriure’s prèviament.
Així doncs, s’abordaran temàtiques
com el màrqueting directe amb pocs
recursos; la innovació en el model de
negoci amb l’SCOPE; com ser selecci-

onat per Infojobs; o aspectes fiscals i
comptables que els autònoms han de
conèixer sobre el seu negoci. També hi
haurà una formació orientada a elaborar un perfil atractiu a Linkedin.
Per inscriure’s o sol·licitar més informació, cal enviar un correu electrònic a:
desenvolupament@santquirzevalles.cat

Curs

Dates

Curs

Dates

Màrqueting directe
amb pocs recursos

28 octubre
4 novembre

Innova en el model
de negoci amb l’SCOPE

10 novembre
11 novembre
17 novembre

Aspectes fiscals i comptables
que els autònoms han de
conèixer sobre el seu negoci

18 novembre
20 novembre
25 novembre

Com ser seleccionat a Infojobs!
70% Efectivitat

Com crear un perfil a Linkedin i
que sigui atractiu

23 novembre
25 novembre

11 novembre

Introducció
a la productivitat personal

Controla la teva
identitat digital

14 desembre
15 desembre

13 novembre
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Educació

Educació

Les escoles són segures
Les escoles de Sant Quirze són segures. El protocol, basat en tres elements
clau: la detecció precoç i l’aïllament
dels casos; la cerca activa de nous positius per frenar cadenes de transmissió; i l’actuació àgil i eficient davant
les incidències, ha permès aquestes
primeres setmanes d’inici de curs
uns centres estables que no han estat
grans focus de contagis de la Covid-19.
Els grups de convivència tancats, anomenats grups bombolla, els controls
de temperatura, l’ús de mascareta i la

distància social, estan donant els seus
fruïts. A aquests fets s’hi sumen els
pocs creuaments en els passadissos, la
no coincidència entre grups estables a
l’hora del pati i el reforç en la neteja
durant l’horari lectiu.
Des de l’inici de curs, els grups confinats han estat pocs tenint en compte el total d’alumnat de les escoles del
municipi, i en la majoria de casos preventius. Així, la primera setmana, tan
sols van estar en confinament quatre
grups. La setmana del 5 al 9 d’octubre,

Millors camins escolars

un total de 49 alumnes també de tres
grups de la mateixa escola. La setmana
del 12 al 16 d’octubre no es va donar
cap cas de confinament i, finalment,
la setmana del 19 al 23 d’octubre s’ha
donat un únic cas d’un grup confinat.
Recordeu que es poden consultar de manera actualitzada les
dades de cada centre
escolar al Traçacovid,
en aquest enllaç:

Suport a les famílies amb infants
escolaritzats de 0-a 3 anys
L’Ajuntament disposa
100.000 euros per a famílies
que acreditin situacions
de vulnerabilitat
Davant la situació de vulnerabilitat
econòmica en què es troben moltes
persones i famílies, l’Ajuntament, més
enllà dels instruments habituals de
què disposa en matèria de serveis socials, considera que esdevé necessari
comptar amb una línia de subvencions
per a persones i famílies afectades per
la situació generada per la Covid-19 i
que tinguin la necessitat de portar als
seus infants a una llar d’infants.

Per aquest motiu, l’Ajuntament ofereix ajuts a les famílies amb alumnes
empadronats/des al municipi i matriculats a un centre del poble, públic
o privat, durant el curs 2020-2021.
Les famílies que compleixin els requisits podran rebre un ajut econòmic
per alumne i curs de 300 o 600 euros. L’import total dels ajuts consignat pressupostàriament ascendeix a
100.000 euros.

miliar, el pare, la mare o el tutor hagi estat
afectat per un ERTO, o en situació d’atur,
percebran la quantitat de 300 euros.
En cas que dos membres de la unitat
familiar hagin estat afectats per un ERTO, o en cas de família monoparental,
percebran la quantitat de 600 euros.
Ja podeu consultar al web municipal
les bases dels ajuts:

Criteris per a l’atorgament
dels ajuts
Les famílies que acreditin la matriculació del seu fill o filla durant el curs 20202021, i un dels membres de la unitat fa-

L’Ajuntament ha facilitat des de l’inici
de curs l’entrada i sortida als centres
escolars tallant els carrers i demanant
a les famílies que es desplacin a peu o
en bicicleta. Les entrades i sortides esglaonades estan sent un tret distintiu
de tots els plans d’obertura de les escoles, de manera que es pugui mantenir
la distància de seguretat.
Els carrers tallats han estat els que
donen accés a les escoles El Turonet,
Onze de Setembre i l’Institut Sant
Quirze. A partir del proper 22 d’octubre
també es tallarà el carrer de Frederica
Montseny per a l’escola Taula Rodona.
Les direccions dels centres escolars
valoren molt positivament aquestes
mesures, doncs han permès desenvolupar amb seguretat les entrades i sortides, d’una manera ordenada, amb
distància social i sense incidències
destacables. Unes actuacions que es
mantindran durant tot el curs escolar,
juntament amb els protocols de grups
estables i controls diaris de temperatures en entrar al centre, entre altres.
6
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Medi Ambient

La gestió forestal,
clau per a la prevenció d’incendis
Disposar d’una franja de
protecció és la millor mesura
contra els incendis forestals
per tal d’evitar tant danys
personals com materials
en les edificacions situades
enmig o al costat de terrenys
forestals. En un país on la
superfície forestal representa
més del 60% és fonamental
una gestió forestal clara i
continuada que integri totes
les mesures de prevenció
necessàries.
El municipi de Sant Quirze del Vallès
compta amb una superfície forestal de
700 hectàrees, pràcticament la meitat
del terme municipal. Part de les zones
urbanes de la vila limiten amb el bosc,
en concret, el sector A de les Fonts, Vallsuau, Sant Quirze Parc, can Llobateres,
Castelltort, can Pallars i el Castellet.
La normativa disposa que aquests
sectors han de disposar obligatòriament d’una franja de protecció de 25
metres incloses les parcel·les i zones
verdes interiors amb vegetació aclarida, i que és obligació de les comunitats
de propietaris la seva realització. En
cas de dificultat per gestionar les fran-

ges i parcel·les a títol privat, però, la
llei disposa que l’Ajuntament ho haurà de realitzar subsidiàriament, i que
podrà establir les taxes necessàries per
finançar aquesta obligació.
Des de la reglamentació d’aquesta
obligació, l’any 2005, l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès ha efectuat els
treballs necessaris per condicionar les
franges i parcel·les, de forma que actualment ja compta amb més de 30 hectàrees de superfície forestal gestionada
per complir les condicions de protecció
dels sectors urbans afectats, amb un
cost anual de manteniment d’uns 25
mil euros d’acord amb el preu de sortida de la licitació actualment en curs.
Les franges de protecció es poden visualitzar a les aplicacions de fotografia
aèria com el visor de l’Institut Carto-

gràfic i Geològic de Catalunya o el Google Maps entre d’altres.
Els treballs de manteniment consisteixen en assegurar la conformació
d’una franja que separi el bosc de la
urbanització, de 25 metres d’amplada,
comptant des del límit de la parcel·la
privada, amb la vegetació arbòria i arbustiva estassada de forma que hi hagi
prou separació entre plantes com perquè no hi hagi continuïtat vertical ni
horitzontal de la biomassa.
Els nuclis de població situats a
menys de 500 metres del bosc tenen
l’obligació de tenir una franja de protecció. La llei diu que l’han de mantenir els mateixos propietaris. Però si
aquests no ho fan, l’Ajuntament està
obligat a fer-ho i per aquest motiu
pot cobrar la taxa corresponent.

A la Residència Assís, hi viuen persones com tu!

Sabies
què?
· L’Ajuntament
gestiona 65 Ha de
superfície forestal.
· L’any 1994 a SQV
es van cremar 321
hectàrees, el 60%
de massa forestal.
· Dels 20 focs
detectats al Vallès
des del juny, cap
ha afectat a Sant
Quirze del Vallès.

Gestió forestal
A banda de les franges de protecció,
l’Ajuntament, juntament amb l’ADF
i amb la col·laboració econòmica del
Departament d’Agricultura i la Diputació de Barcelona, gestiona anualment els espais forestals de la serra de Galliners mitjançant la creació
de línies de defensa forestal o àrees
de baixa càrrega de combustible estratègiques. Des del 2017 s’han gestionat 35 hectàrees de zona forestal
amb aquests criteris. Es tracta d’espais on s’ha reduït la densitat forestal
mitjançant tallada selectiva d’arbres
i arbustos per afavorir la discontinuïtat vertical, afavorir el creixement
dels arbres seleccionats i millorar les
oportunitats d’extinció d’incendis si
es produeixen evitant que aquests esdevinguin incontrolats.
A continuació en la columna de
dades detallem les zones de gestió forestal:

12,29 ha

Línia de defensa del camí de les Fonts

12 ha

Línia de defensa del camí dels Monjos

3,62 ha

Àrea de baixa càrrega de combustible estratègica del nus de barranc
del torrent de Can Barata

4,31 ha

Àrea de baixa càrrega de combustible estratègica del nus de barranc de
Vallsuau can Feliu

3,18 ha

Àrea de baixa càrrega de combustible estratègica del Pujol Blanc

· Un 15% dels
incendis s’han
originat a
zones urbanes o
urbanitzacions.

937 214 116

Camí de Can Ponsich, s/n
Sant Quirze de Vallès
www.fundacioassis.org
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Clara Vilaldach

Mobilitat

Finalitzen les obres de supressió
de l’accés a Los Rosales des de la C1413
L’actuació té com a objectiu
millorar la seguretat en
aquest punt viari
Les obres de supressió de l’accés a Los
Rosales des de la carretera C-1413 pel
carrer del Pont ja han finalitzat. El De-

partament de Carreteres va completar
l’actuació que tenia pendent d’executar i que consistia en l’eliminació del
carril central d’incorporació mitjançant pintura viària i la instal·lació de
fitons H-75. Una actuació que s’ha fet
en coordinació amb l’Ajuntament, qui
ha procedit a instal·lar la senyalització

vertical corresponent, amb l’objectiu
de millorar la seguretat en aquest punt
i donar solució a la petició del veïnat
de Los Rosales.
L’accés motoritzat al sector de Los
Rosales es pot efectuar ara des del passeig del Colomer o pel camí Antic de
Sant Cugat.

Medi Ambient

Sol·licita el teu compostador!
Encara es poden sol·licitar
compostadors cedits per un
període de quatre anys
Recordem que encara podeu sol·licitar un compostador a l’Ajuntament,
per un període de quatre anys. L’Ajuntament disposa de 300 compostadors
i ja ha cedit un total de 66 des que es
va posar en marxa aquesta iniciativa.
Trobareu més detalls en aquest enllaç:
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Què és el compostatge?
El compostatge és un procés de transformació de la matèria orgànica per
obtenir compost, un adob natural.
Aquesta transformació es porta a terme en qualsevol casa mitjançant un
compostador, sense cap tipus de mecanisme, cap motor ni cap despesa de
manteniment. Les escombraries diàries que es generen a les llars contenen
un 40% de matèria orgànica, que pot
ser reciclada i retornada a la terra en
forma d’humus per a les plantes i cultius. De cada 100kg de brossa orgànica
s’obtenen 30 kg de compost. D’aquesta manera es contribueix a la reducció
de les escombraries que es porten als

abocadors o a les plantes de valorització. Al mateix temps s’aconsegueix reduir el consum d’adobs químics.

La pandèmia, de la veu dels nostres grans
La gent gran ha estat i
està sent el col·lectiu més
afectat durant aquesta
pandèmia. Alguns viuen
sols a casa i es van haver de
confinar sols; altres ho van
fer amb els fills/es, i molts
ho van fer a les residències.
Tots i totes, però, tenen un
comú denominador: han
estat privats de llibertat i,
sobretot, de contacte, i ara
viuen des de l’experiència
dels anys una situació nova
per a tothom. Aquest fet els
ha permès fer profundes
reflexions sobre el que som,
el que ens passa i sobre com
podem millorar el futur.
Aquestes pàgines són un
reflex del fet de compartir
riures, patiments, llàgrimes
i emocions entre els grans
de Sant Quirze del Vallès.

“Tenia molt dolor
i m’ofegava, vaig
passar tres dies molt
crítics”
Maria Laborda

ció del dia, la trucada del meu nét
que no va fallar ni un sol dia... No
érem conscients de la gravetat
que es patia a les residències... ho
vam ser després”. En la segona fase,
van poder baixar al jardí “i allà vam
aprofitar per estudiar la vegetació existent- diu la Núria- Mantenir
el cap ocupat ens va ajudar molt.
Malgrat després em vaig trencar
el maluc i vaig haver de fer un segon confinament per haver-me
d’ingressar a l’hospital. Vaig trobar molt a faltar el meu marit en
aquell moment!”. I és que, en Ramon confessa que “tantes hores
junts, sorgeixen discrepàncies, i
és que estàs més sensible, més tocat, i l’únic contacte i també la única sort és la teva parella”.

La Maria Laborda, amb 92 anys,
va viure el confinament contagiada
i sola també a la seva habitació de
la Residència Assís. A més, va patir
la mort de la seva millor amiga per
Covid, la Montse, també resident. El
personal del centre va ser el seu gran

suport: “tenia molt dolor i m’ofegava, vaig passar tres dies molt
crítics. Jo el que volia era veure
els meus fills, perquè si no pots
veure els fills, els néts, per què
vius?! Ara ja els puc abraçar, i això és el més gran del món!”.

“Les relacions
familiars s’han
reforçat” Clara
Vilaldach
Qui també va ser de les primeres a
contagiar-se va ser la Mª Carme Ribas
que amb 85 anys va passar 40 dies a
casa: “m’agrada molt estar-me a
casa i malgrat tenia febre i estava
cansada, llegia, feia i faig un diari,
sudokus, ganxet, cuido les flors...
La meva filla em feia portar les coses i cada dia, ara no sé si del CAP
o Creu Roja, em trucaven i em
preguntaven com estava! No m’he
sentit pas sola, la veritat”.

El confinament
En Ramon Pasqual i la Núria Duran,
amb 86 anys cadascú, són un matrimoni de biòlegs residents a l’Assís,
i van superar junts les adversitats
d’aquell primer dur confinament:
“Van passar 77 dies a l’habitació-explica en Ramon- no podíem
sortir ni al passadís, així que per
sort teníem balcó, i caminàvem
per allà, per l’habitació, esperàvem el diari com la gran motiva-

D’esquerra a dreta: Balbina
Maya, Mª Carme Ribas, Mª Teresa Gonzàlez, Carmen Yovis, Manuel Medel,
Fina Amboaja, Ángeles Castaño, Neus Bernabé, Juan Raya.
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L’Elisa Mira, amb 97 anys, també a la residència Assís, va passar un mes i mig amb la seva filla,
la Teresa, quan es va permetre que
alguns residents marxessin amb familiars. Però s’enyorava del que des
de feia 3 anys era casa seva. Així que
va decidir tornar: “m’he passat el
confinament fent mandales, pintant, no m’avorria pas! Tenim
unes noies que són un encant i la
companyia és constant!”.

El cas de la Carme Guillamon és un
pèl diferent. Ella, que viu sola amb 77
anys, va agafar la Covid el 12 de març:
“la soledat és horrible, trobava
a faltar la meva vida, el contacte
amb la gent, jo era molt activa i de
cop em vaig veure tancada a casa,
després d’haver estat ingressada a
l’hospital, sola, i va ser complicat”.

“Una guerra és
horrible però aquesta
pandèmia no saps
quan acabarà”
Elisa Mira
La Pepita Torras ho ha passat molt
malament amb la Covid, malgrat els
seus 61 anys. Va ser ingressada d’urgència a l’hospital després de molts
dies de símptomes i un gran patiment
per la seva mare de 90 anys amb qui
conviu, a més del seu marit: “tenia

De dalt a baix: Mª Carme Ribas, Elisa Mira i Maria Laborda
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una pneumònia important i em
trobava fatal. A més, a l’hospital
fins que no em van pujar a una
habitació pràcticament no tenia
cobertura, no podia parlar amb
ningú i sabia que la meva família
estava patint. Una vegada ja vaig
poder parlar per telèfon, això em
va donar energies, perquè necessitava el contacte! Vaig veure que
a l’hospital estaven desbordats.
Feien el que podien”.

De fet, la solitud és més evident quan
cau la nit, o almenys això ens explica
la Roser Marsal. Amb 85 anys va perdre el seu marit el 15 de març per altres
causes. Sola, en ple dol i confinada, les
activitats del Casal Serra de Galliners
la van ajudar: “la Maria ens passava
receptes de cuina per fer, feines...
sort d’això!” Ara que puc sortir, durant el dia tot va bé, però en arribar
a casa i saber que estic sola, em cau
el món a sobre, encara ara”.

“La soledat és horrible,
trobava a faltar la
meva vida” Carme
Guillamón
Pitjor que la postguerra?
Moltes d’aquestes persones han viscut les conseqüències de la guerra
que, malgrat ja havia acabat quan
van néixer, els ha marcat la infantesa.
Tot i així, aquesta situació de pandèmia els és nova: “les dues coses són
horroroses, perquè una guerra és
terrible, però aquesta pandèmia
no saps quan acabarà!” diu l’Elisa

Mira. Coincideixen amb ella el matrimoni Ramon i Núria, “hem viscut els

bombardejos doncs vivíem al Clot
de Barcelona i se sentien molt,
però es tracta d’un enemic que no
es veu i creiem que és més dur. Això sí, ens ensortirem, hem passat
una dictadura, la peste... la gent és
forta i ens ensortirem”.

La Roser Marsal confessa que no recorda “situacions tan difícils. Quan

la Guerra jo era molt joveneta,
però no va ser com ara... Tot i així
vull ser positiva i malgrat pateixo,
intento ser optimista”.

De dalt a baix: Roser Marsal, Jaume Prat, Ramon Pasqual i Núria Duran.
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S’han detectat joves menors d’edat
que gasten 50 ¤ setmanals en
alcohol i drogues

SQVactualitat

Pepita Torras

“No érem conscients
de la realitat
que es patia a les
residències”
Ramon i Núria
Exercici i ocupació
Després del dur confinament, algunes activitats com les caminades,
s’han reprès amb normalitat. Cada
dia, a les 9 del matí, un grup de no
més de 6 persones, es troben a la
porta de l’Ajuntament per fer una
passejada: “cada dia durant una
hora caminem i parlem, ens distraiem, anem pel parc, per la riera... hem de suar la samarreta i
tornar cansades a casa!” ens ex-

pliquen mentre asseguren que ara
que veuen fills i nets l’estat d’ànim
els ha millorat.
“El nostre nét ens va posar la
Wikipèdia a l’ordinador -expliquen en Ramon i la Núria- i podíem consultar tantes coses allà!”.

“No m’he sentit pas
sola, la veritat”
Mª Carme Ribas
Present i futur
La pandèmia també ha portat coses
bones, com el reforç de les relacions
familiars: “Ara tota la família ens
donem el Bon dia per whatsappdiu la Clara... de 68 anys- i la veritat és que les relacions familiars
s’han reforçat. Ara ja no paro, tinc
la sensació que m’estan robant el
temps i quan tens la meva edat,
has d’aprofitar. Sóc molt viatgera
i he hagut de suspendre sortides,
però intento tenir il·lusions”.

“No hi haurà més
consciència en
la problemàtica
ecològica” Jaume
Prat

I és que aquesta veïna de Sant Quirze Parc assegura que “aquesta pandèmia ens farà canviar coses; jo
crec en les persones i penso que
hi haurà una marxa enrere en alguns comportaments, de manera que pensem més en els altres i
en el medi ambient”.

Per contra, persones com el Jaume
Prat, de 67 anys, consideren que “a la

població en general no se’ns pot
culpabilitzar excessivament del
tema del medi ambient, sinó que
són les empreses i les polítiques
mediambientals els que han de
reaccionar. Tampoc els joves han
estat gran problema d’aquesta
pandèmia, sinó que necessitem
que s’hi aboquin més mitjans, sobretot sanitaris. També haig de
dir que en aquest àmbit, sóc optimista, trobarem una solució més
aviat que tard i ens ensortirem.
On no hi haurà més consciència
és en la problemàtica ecològica”.
La Pepita Torras insisteix “jo li dic a
la gent que no tinguin por, però sí
respecte. Hem de tenir precaució,
estar amb el nostre entorn més
proper i no passar-nos de llestos!”.

L’Elisa, als seus 97 anys, considera que “tots tenim respon-

sabilitat i per això hem de ser
prudents. Ningú no té la culpa, però tots hem de seguir les
normes i ser respectuosos amb
els altres. Perquè això, trigarà
massa a passar, a resoldre’s”.

“No hem de tenir
por, però sí respecte
i precaució”
Pepita Torras

Carme Guillamon
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Un projecte educatiu treballa
la situació dels joves i la pandèmia
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
impulsa des del mes de juny un treball
amb educadores de nit per apropar-se i
conèixer de primera mà la situació del
jovent del poble en el marc de la pandèmia. Més de 100 dies de confinament,
prop de sis mesos sense classes, amb
horaris alterats, hàbits diferents i manca de propostes d’oci han fet que tant
les famílies com els joves i adolescents
hagin viscut un període difícil i ple d’incerteses. El treball s’ha realitzat per
Educació per l’Acció Crítica, una entitat
especialitzada en el treball educatiu en
els àmbits de Salut i Consum Jove i té
com a objectiu oferir un vincle educatiu
transitori en els mateixos espais on es
reuneixen els joves, parlant amb ells en
el seu temps d’oci, apropant-se als seus
neguits i realitats.
Confinament i joves
El col·lectiu d’entre 12 i 20 anys són el
públic objectiu, tot i que finalment s’ha
tingut contacte amb joves de fins a 29.
Davant la pregunta de com havien viscut
el confinament, molts desvien l’atenció.
“No parlar-ne és una manera de passar
pàgina i denota malestar” conclou l’informe. No haver-se pogut veure amb els
amics i amigues, la sensació de falta de
privacitat i intimitat a casa, l’augment
d’hores amb la família i el desgast produït pel seguiment acadèmic virtual són
algunes de les conseqüències que es destaquen com a pitjors.

però sí destacable, que ha tornat a la
via pública amb agressivitat i conflictes. Molèsties al veïnat, vandalisme
en mobiliari urbà i espai públic -fins a
15 contenidors tombats en un cap de
setmana- i confrontaments habituals
amb la Policia Local han estat la tònica
de molts caps de setmana.
Joves i família
D’una banda, l’estudi ha constatat que
hi ha una part important d’aquests
joves que tenen un poder adquisitiu
molt alt, fet pel qual poden accedir fàcilment a determinades substàncies.
I, el que sorprèn més, aquests joves
són menors d’edat que arriben a gastar una mitjana de 50 euros setmanals
per consumir, principalment alcohol i
cànnabis. Majoritàriament asseguren
no tenir una hora de tornada a casa
i, quan la Policia els identifica i avisa
als pares, es perd la pista. “Pot ser que
les famílies estiguin desbordades, no

sàpiguen què fer” apunten fonts del
CAP Sant Quirze, que formen part de
l’equip multidisciplinar que treballa
per abordar aquest problema a Sant
Quirze. És per això que és molt important que puguin adreçar-se a nosaltres
o al mateix Canya Jove, on s’ofereix
assessorament en aquestes situacions
de tensió i conflicte.
De fet, tots els professionals coincideixen en la importància que té la
família en aquests casos, per establir
límits, pactes i promoure l’assertivitat
i la compressió en una de les etapes de
la vida més confusa i difícil.
Per altra banda, cal treballar de manera especial algunes idees que les
conclusions de l’informe constaten: la
vigencia de l’associació de festa amb
oci nocturn i el consum d’alcohol o la
sensació dels joves que l’administració no compta amb ells, o no els entén.
És en aquest marc que es reactiva el
Servei Parlem-ne.

Per fi, poden sortir
Després de l’etapa de confinament,
tornar a trobar-se amb les amistats,
poder estar al carrer i compartir temps
d’oci va ser una necessitat per a molts
i moltes. Tot i que la gran majoria ho
van fer d’una manera respectuosa,
hi ha un col·lectiu no molt nombrós,
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Parlem-ne
El proper 12 de novembre torna a engegar el Punt d’Informació Jove Parlem-ne. Es tracta d’un espai pensat no
només per al jovent, sinó també per a
les famílies que es trobin en una situació difícil pel que fa a la relació amb els
seus fills i filles.
El servei ofereix parlar amb confidencialitat al jovent d’entre 12 i 30
anys, utilitzant el coaching personal i
oferint suport i atenció especialitzada.
En aquest sentit, es treballa positivament l’autoestima, la seguretat personal dels i les adolescents, es dona un
cop de mà per prendre millors decisions o per parlar obertament de problemes com els d’alimentació. L’objectiu
és promoure la seguretat personal dels
adolescents, treballar l’autoestima o
donar un cop de mà en la presa de decisions, entre altres. Aquests són alguns
dels molts temes que poden tractar-se
en el Punt d’Atenció a la Salut Jove.

SQVactualitat

Feminismes

Vols pujar la
teva autoestima,
seguretat i
sentir-te més a
gust amb qui ets?
• Ets sents una mica perdut/da
• Si pateixes una situació de bullying o et sents que a vegades
no se’t valora prou, aquí et podem ajudar!
• Tens dubtes, preguntes o curiositats sobre sexualitat? T’agrada algú i no saps com parlar-li?
• Sents estrès o nervis, ja sigui
per una situació puntual o de
manera habitual?
• Tens ganes de fer un canvi?
No saps per on començar?
• Vols un cop de mà per a prendre millors decisions?
• Beus alcohol o prens algunes
drogues més del que t’agradaria? Pots parlar-ne amb confidencialitat!

Continuen les
projeccions de la
Mostra Internacional
de Films de Dones

L’atenció es fa cada quinze dies, en dimecres en el següent horari i ubicació:
Servei de Joventut Canya Jove

Si tens ganes de trobar les teves
pròpies respostes aquest és el
teu espai!
Podràs fer front als teus reptes
i donar forma als teus somnis!

Centre Cívic Can Feliu
C/Eduard Toldrà, s/n
Tel: 937216800 (ext.5600)
Mòbil: 607545784
canyajove@santquirzevalles.cat
www.santquirzevalles.cat
www.facebook.com/canyajove.santquirze

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
es suma a la Mostra Internacional de
Films de Dones i continua oferint una
programació estable de cinema dirigit
per dones, amb periodicitat mensual
per primera vegada. El seu objectiu és el
de promoure el cinema dirigit per dones
per tal de visibilitzar la cultura audiovisual femenina tot projectant pel·lícules
d’arreu del món realitzades per dones.
La setena projecció tindrà lloc... tindrà lloc el 22 d’octubre, amb “Arreta”,
de Maria Zafra i Raquel Marqués. A
continuació, el 19 de novembre es projectarà a la Patronal “Empieza en ti”, de
Marta Vergonyós. Es tracta de la història de quatre dones de diferents edats i
perfils que s’han hagut d’enfrontar a la
violència dels seus marits i marxar.
La següent projecció serà “Queer Genius”, de Chet Catherine Pancake. Es
tracta d’un film documental íntim que
retrata diferents artistes queer dels Estats Units. Serà el 17 de desembre i el
visionat serà en línia. Les inscripcions
s’hauran de fer del 4 al 16 de desembre
enviant un correu a: sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat.

Les entitats reben
formació sobre la
perspectiva de gènere

Curs on-line LGBTIQ
i altres espècies per
catalogar

El serveis de Drets Civils i Gènere i Participació estan desenvolupant aquests
dies la formació “Introducció a la perspectiva de gènere a l’entitat”, a càrrec
de la cooperativa Cúrcuma. Es tracta
d’unes sessions orientades a les entitats, amb l’objectiu d’identificar dinàmiques de desigualtat, per analitzar-les
i revertir-les. Les formacions es fan telemàticament, prèvia inscripció.
A la primera sessió, celebrada el passat 29 de setembre, hi van participar
un total de 12 persones representants
de l’Ass. Aula d’Extensió Universitària
, Associació de Propietaris i Veïns de
Les Fonts, Associació de Voluntariat
Protecció Civil, Aprenem, Ateneu del
Món, Bella Quirze Band, Club de marxa nòrdica, Espai d’arts escèniques,
Associació Artística i Cultural Grup
TT, Juntes Fem Pinya, Les Fonts Solidària i Onze al Teatre.

El servei de Feminismes també ha organitzat un curs en línia d’introducció
i descoberta del món, les identitats, els
moviments socials i polítics, així com
les teories que hi ha darrere les sigles
LGTBI. El curs té com a objectiu regirar i posar del revés molts dels fonaments que construeixen la pròpia identitat de gènere i el propi desig sexual.
Aquest curs ha estat adreçat a tota
la ciutadania de Sant Quirze del Vallès
que tingui interès a conèixer les teories
de gènere LGTBIQ, les identitats i els
moviments socials i polítics LGTBIQ.
L’objectiu principal del curs és posar
les bases i els debats de la teoria de gènere i dels feminismes que s’han construït
per aproximar-se a allò que anomenem
identitats de gènere, expressions de gènere, orientació del desig sexual...

Conegudes (també) a casa:
També en l’àmbit cinematogràfic, arriba
a Sant Quirze i per quart any consecutiu,
el cicle Conegudes (també) a casa, de la
mà de la projecció “Les perseides”, d’Albert Deixeus i Ànnia Gabarró. Serà el 5
de novembre a les 19 hores a la sala Josep Brossa de la Patronal.
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L’esforç municipal,
ara per ara, orfe
d’ajuts de l’estat
espanyol
Els ajuntaments patim un triple greuge,
ni se’ns paga a l’hora (l’estat encara no ens
ha ingressat els recursos de 2018); ni se’ns
permet augmentar pressupost tot i ser una
de les economies més sanejades del país;
ni es retorna a la Generalitat la contribució
neta del conjunt dels catalans que suposarien una millora en les polítiques públiques
al poble (escoles, CAP, instituts, etc). Resumint, els municipis patim un triple espoli
de recursos per part de l’estat espanyol.
Nosaltres entenem aquest esforç de
l’administració pública com un esforç col·
lectiu, per aquest motiu hem impulsat de
cobertura de necessitats (residencials, alimentació, bretxa digital, neteja, comerç,
etc...) ha suposat un trasbals al pressupost
aprovat just quatre mesos abans de l’inici
de la pandèmia, augmentant la despesa en
més de 500.000€ en despesa de suport i
serveis a la ciutadania. Tot amb recursos
exclusivament municipals fins a dia d’avui.
Encara esperem que l’Estat espanyol, o
els seus òrgans territorials com la Diputació,
facin arribar les línies d’ajudes els municipis que han anat anunciant des del mes de
maig. Ja som a octubre i els municipis hem
de seguir prestant serveis sense cap mena
de cobertura econòmica, ni flexibilitat en la
despesa per part de l’estat espanyol.
En plena pandèmia el gobierno más
progresista de la història encara no ha
entès que les ajudes es necessiten ara! Pitjor, no se’ns permet disposar dels nostres
propis estalvis fruit de la bona gestió econòmica, i encara no sabem res dels fons
europeus. Amb tot, la nostra tasca de planificació econòmica de 2021 s’esdevindrà
en la millor prova que malgrat els contratemps, situa l’ajuntament i com a punta de
llança de la defensa dels drets de la ciutadania i el servei públic.

Web: www.juntspersantquirze.cat
Facebook: www.facebook.com/
juntspersantquirzev
Twitter: @JuntsSQV
Més articles a:
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TARD I MALAMENT…
PER NO VARIAR
“Per part dels Serveis Tècnics Municipals
s’ha detectat que les instal·lacions esportives municipals dedicades als esports de
pista estan saturades amb l’activitat de
les entitats esportives locals …” Quina
descoberta! Amb aquesta afirmació, certa
per altra banda, el Govern local justifica
un Projecte de pista coberta provisional
(provisional!) a l’actual zona esportiva.
Una pista que desmuntaran d’aquí
a 6-8 anys, quan hauríem de tenir fet un
Nou Pavelló, fet que nosaltres dubtem. A
hores d’ara el Nou Pavelló està molt lluny
de ser una realitat; el projecte del Complex Esportiu no el preveu. La pista provisional ens costarà més de 600.000€,
just, quan ens volen incrementar l’IBI i la
pressió fiscal a tots els vilatans per pal·liar
les conseqüències econòmiques derivades
de la malaurada pandèmia. Creiem que el
què cal fer és invertir els diners en el Nou
Pavelló, no en una pista provisional que
no saben ni on posar-la amb seguretat.
Aquest és un altre tema: on aniria la
pista? Doncs a un espai al costat de zona
inundable. No saben per on tirar. Ja van
haver de fer marxa enrere en el projecte
per cobrir una pista als lívings per manca de previsió… Senyores i senyors d’ERC,
estem improvisant? Ens creiem l’esport
d’una vegada? O tapem forats que faran
molt mal econòmic a costa dels impostos
de tots els santquirzencs? Siguin valents!
Estem segurs que aquesta pista acabarà
sent definitiva, i que al final no hi haurà
Nou Pavelló. El què reclamen i necessiten
totes les entitats esportives i Sant Quirze
és un Nou Pavelló, res provisional. Nosaltres tenim clara aquesta necessitat. La prioritat és un Nou Pavelló, i volem treballar
per fer-lo realitat.

Facebook: @juntsxcatsqv
Instagram: @juntsxcatsqv
Twitter: @JuntsxCatSQV
Correu: juntsxcatsqv@gmail.com
Més articles a:

Si, hem votat en
contra del conveni
per la millora dels
serveis a Les Fonts
Al ple de setembre es va votar la renovació
del conveni dels serveis prestats a Les Fonts,
mancomunats entre Sant Quirze i Terrassa.
Mancomunat: Corresponsabilitat. Compartir
i cobrir despeses dels serveis. Coordinació en
la millora i manteniment dels equipaments
culturals, esportius, socials i educatius, així
com la neteja viària. Despeses/inversions bàsiques en l’estat del benestar.
Escoltant l’argumentació de la Sra. Oliveras,
a la que donem suport en la millora del barri,
l’Ajuntament ha de reclamar a Terrassa la seva
part de l’aportació econòmica. És el que ja sabíem, però ens ho va constatar al Ple: Les Fonts,
un barri oblidat pels dos municipis! Principalment per la deixadesa per part de Terrassa, tant
des de l’Alcaldia com en el seu compromís del
pagament de la despesa pels serveis mancomunats i amb un deute que va en detriment dels
serveis prestats als nostres veïns i veïnes.
Estem d’acord amb un conveni Intermunicipal que doni millor servei a les Fonts, però no
amb aquest. Falten instruments de seguiment
dels acords. Han aprofitat la seva modificació
per a introduir “l’alteració dels termes municipals” que no es correspon amb l’objecte del
conveni, que té com a objectiu l’estudi, el foment i l’impuls d’accions per a la millora dels
serveis que es presten al barri de les Fonts, tant
al sector de pertinença a Sant Quirze, com al
de Terrassa, així com el foment i la potenciació
dels canals de participació dels ciutadans i ciutadanes que resideixen.
Tota una declaració d’intencions per part del
govern de Junts per Sant Quirze que no ho portaven en el seu programa electoral.

Web: www.santquirzev.socialistes.cat
Correu: santquirzedelvalles@socialistes.cat
Instagram: @pscsantquirze
Facebook: www.facebook.com/pscsantquirzev
Twitter: @psc_sqv
Més articles a:

Recordeu
que...

Ciutadans LAMENTA
QUE UN ANY MES
LA DIADA SIGUI
UNA CELEBRACIÓ
EXCLOENT I SECTARIA
SANT QUIRZE DEL VALLES, 11 DE SETEMBRE DE 2020
El Grup Municipal de Ciutadans I l’Agrupació de Ciutadans a Sant Quirze del Vallès lamenta que, un any més, la Diada
s’hagi convertit en una celebració excloent
i sectària deixant fora d’ella a la majoria
dels catalans. Aquests tipus de celebracions haurien de ser ocasions per a promocionar la convivència i la unió entre tots
els ciutadans de Catalunya, no un motiu
de desunió i polèmica.
Tanmateix, lamentem profundament
que des del Govern municipal i amb fons
públics se celebrin actes partidistes com el
de la hissada de l’estelada, bandera no oficial, partidista i excloent. És molt lamentable que, des de l’Ajuntament, que hauria
de ser la Casa Gran de tots, s’exclogui la
bandera de Catalunya, la Senyera.

Gairebé el 90% de la població està d’acord
que cal reformar el nostre sistema sanitari. És un consens tan transversal i ampli
que ens porta a una conclusió:
no podem permetre mai més les retallades
que han deixat la nostra sanitat pública al
límit. Durant la pandèmia vam sortir cada
dia a les 20.00 h per aplaudir els vertaders
herois i heroïnes d’aquesta crisi sanitària.
Ara és moment de convertir aquells aplaudiments en més recursos i personal per a
l’atenció primària, millors condicions laborals per a totes les professionals de la sanitat pública, destinar el 7% del PIB a salut o
revisar totes les externalitzacions existents
a proveïdors o empreses privades.
Protegeix-te defensant a les que ens protegeixen.
Cuidem la sanitat pública!
https://encomupodem.cat/josanitatpublica/

Web: www.vallesoccidental.ciudadanos-cs.org
Facebook: Cs Sant Quirze del Valles
Twitter: @Cs_santquirze
Correu: sant.quirze@ciudadanos-cs.org
Més articles a:

Les sessions tant
ordinàries com
extraordinàries
del Ple Municipal
es poden seguir
en directe en
línia.
Podreu fer-ho en
aquest enllaç:
www.
santquirzevalles.
cat/ple

Correu: sqvencomu@gmail.com
Més articles a:
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Ple municipal

El Ple aprova l’inici de la licitació
del contracte del servei de
manteniment del verd urbà
El Ple de l’Ajuntament va aprovar dimarts 29 l’inici de la licitació per a la
contractació del servei de manteniment del verd urbà, espais periurbans i
medi natural de Sant Quirze del Vallès.
Els grups de Junts-ERC-AM, Sant
Quirze en Comú i PSC van votar a favor
d’aquest punt, aprovant-se per unanimitat. Tècnicament s’ha motivat la necessitat i les condicions del servei de
manteniment de parcs, arbrats, espais
periurbans i medi natural, així com la
normativa relativa a la prevenció d’incendis, com a competència municipal.
El Ple també va aprovar el conveni per
a la millora en la prestació de serveis al
barri de Les Fonts-Intermunicipal. El
conveni exhauria la seva vigència el 2
d’octubre i, per tant, per adaptar-lo a la
normativa actual calia aprovar-ne el nou.
Recordem que el 27 de novembre de
2014 el ple va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de
Terrassa i el de Sant Quirze. En data
25 de febrer de 2016 es va modificar,
ja que ambdós ajuntaments van pactar
una addenda conjunta, atès que l’organigrama polític i tècnic dels dos no es
corresponia amb els càrrecs detallats a
l’acord. A més, les dues administracions locals volien simplificar la composició dels seus òrgans i ampliar al participació del veïnat a títol individual i
garantir també la representació de tots
els grups municipals. El nou conveni
tindrà una vigència màxima de 4 anys.
El punt va comptar amb els vots a favor
de Junts-ERC-AM i Ciutadans; l’abstenció de Sant Quirze en Comú i Junts per
Catalunya, i el vot en contra del PSC.
El ple va ratificar el decret d’adhesió a la moció de les entitats mu20

nicipalistes relativa al finançament
dels ens locals. Recordem que el passat 18 d’agost es va aprovar l’adhesió
a la moció per a la suficiència financera dels ens locals consensuada per
les entitats municipalistes Associació
Catalana de Municipis i Federació
de Municipis de Catalunya. Segons
un dels apartats d’aquest acord, calia
procedir a la seva ratificació pel ple
en la primera sessió que se celebrés.
La moció responia a la necessitat dels
ens locals de disposar de nous instruments legislatius i econòmics que permetin fer front a la situació econòmica
generada per la pandèmia, evitant així
la limitació dels seus recursos, de manera que es puguin enfocar a les necessitats urgents de la ciutadania. Aquest
punt ha estat aprovat per majoria,
amb el vot a favor de tots els grups excepte el PSC, que s’ha abstingut.
Un altre dels punts aprovats pel Ple
han estat les modificacions pressupostàries de transferència, suplement i de crèdit extraordinaris. El punt es va votar a favor per Junts-ERC-AM, PSC, Sant Quirze
en Comú; i l’abstenció de Ciutadans.
Mocions
• Moció presentada per Junts-ERCACM, per retirar els honors a Joan
Carles I per reprovar l’actuació del Govern Espanyol en la seva fugida. Aprovada amb els vots a favor de JuntsERC-AM, Junts per Catalunya i Sant
Quirze en Comú. Vots en contra: PSC.
Abstencions: Ciutadans.
• Moció presentada per Junts-ERC-ACM,
per la suficiència financera dels ens locals. Aprovada amb els vots a favor de
Junts-ERC-ACM, Junts per Catalunya,

Sant Quirze en Comú i Ciutadans. Abstencions: PSC.
• Moció presentada pel PSC-CP, sobre
l’emergència educativa i el curs escolar 2020-21: “Escoles segures, escoles
obertes”. No prospera. Vots en contra:
Junts-ERC-AM. Abstencions: Junts
per Catalunya, Sant Quirze en Comú.
A favor: Ciutadans, PSC.
• Moció presentada pel PSC-CP, per
l’adhesió al pacte de Teguise en contra
del maltractament animal. Queda sobre
la taula, segons estableix el ROM, i passarà al proper Ple sempre i quan hi hagi
informació suficient per valorar-la.
• Moció presentada per JUNTS, per
la millora en la neteja i prevenció de
pintades i tags a façanes, parets i mobiliari urbà públic i privat. No prospera. A favor: PSC, Ciutadans. Abstencions: Sant Quirze en comú. En contra:
Junts-ERC-AM.
• Es vota la urgència per presentar una
moció de l’AMI en relació a la inhabilitació del President Joaquim Torra i Pla.
Aprovada amb els vots a favor: JuntsERC-AM, Junts per Catalunya, Sant
Quirze en Comú. En contra: Ciutadans, PSC.
Podeu veure el ple en aquest enllaç.

Arrenca el Cicle de Cinema Familiar
El proper 7 de novembre, a les 11.30
hores, la Sala Josep Brossa de la
Patronal acollirà “Un dia de festa!”,
la festa itinerant del cinema infantil en català a partir de 3 anys. En
aquesta 4a edició, la banda Xip Xap
animarà amb melodies les històries
dels curtmetratges que es projectaran a la sala tot gaudint d’aquesta
experiència de cinema expandit on
la fantasia surt de la pantalla transformant l’espai sencer.

Aquesta activitat obrirà el Cicle
de Cinema Familiar, que comptarà

amb tres sessions més que es duran
a terme a la sala d’actes de la Biblioteca els divendres 13 i 27 de novembre i 11 de desembre a les 18 hores. Es
projectaran les pel·lícules Binti, Les
vides de Marona i Laban i Labolina.
Les entrades es poden adquirir
gratuïtament a http://entrades.
santquirzevalles.cat, on trobareu
també l’argument de les pel·lícules.

Les activitats es duran a terme seguint la normativa vigent que contempla un aforament reduït al 50%,
entrada esglaonada de públic, grups
de convivència asseguts per separat
i l’obligatorietat de portar mascareta
a l’interior de l’equipament. La iniciativa està organitzada per l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

Mabel Flores acomiadarà
el (Re)Vivim la Cultura a SQV
Entre els mesos de setembre i octubre ha tingut lloc el (Re)Vivim
la Cultura a SQV, un cicle cultural
gratuït amb propostes km.0 organitzat per l’Ajuntament després d’haver
suspès la Festa Major per motius de
seguretat a causa de la pandèmia. La
resposta del públic ha estat un èxit i
els espectacles programats han tingut les entrades exhaurides.
La darrera actuació d’aquest cicle la protagonitzarà la cantautora
terrassenca Mabel Flores, un dels
noms que s’ha guanyat un lloc al
panorama de la cançó d’autora actual després de la gran acollida del

seu darrer àlbum “Entre mujeres”.
Actualment treballa en el que serà el
seu proper disc, que portarà per títol “Meraki” (terme grec que fa referència a fer les coses amb l’ànima i el
cor) i es publicarà al gener de 2021.

El (Re)Vivim la Cultura a SQV ha
comptat amb artistes santquirzencs
i de la comarca com Landry el rumbero, Engruna Teatre, Jaume Ibars,
Gerard Aledo, la companyia sabadellenca alGalliner o la banda Ginestà.
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Nova edició del
festival FemPop
El proper dissabte 21 de novembre tindrà lloc la segona edició del
FemPop a Sant Quirze del Vallès
després de l’èxit de l’edició de l’any
passat. Es tracta d’una proposta
que va néixer contra la desigualtat
de gènere que regna a la indústria
musical tot oferint actuacions de
dones o bandes liderades per dones amb algunes de les promeses
més excitants de l’escena independent nacional i internacional.
Enguany es preveuen novetats.
Es realitzarà en exteriors, als dos
patis de la Biblioteca, però en horari de migdia i les entrades tindran
un preu de 2€, import que l’Ajuntament destinarà a la Marató de
Tv3, dedicada a sumar recursos
que permetin avançar en la recerca
que millori la qualitat i l’esperança
de vida de les persones afectades
per Covid-19.
Si les condicions ho permeten, es
servirà un refrigeri a les persones
assistents seguint la normativa vigent de seguretat i higiene.
Properament es podran adquirir les localitats a http://entrades.
santquirzevalles.cat i es donarà a
conèixer el cartell d’aquesta edició
a www.santquirzevalles.cat.
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Segona
representació
de la Mostra de
Teatre Amateur
Després de l’èxit de públic aconseguit amb la representació de l’obra
“Sense llençols”, Onze al Teatre i
l’Espai d’Arts Escèniques, amb el suport de l’Ajuntament, ens proposen
per al proper diumenge 22 de novembre l’espectacle “L’Adefesi” de
la companyia de La Garriga Kòmix.
L’obra està escrita per Rafael
Alberti i ens situa en una família
que acaba de perdre el patriarca i
la seva germana Gorgo assumeix el
comandament de la llar tot disfressant-se amb les barbes i el bastó
del mort i decideix tancar la resta
de familiars dins de la casa: la jove
neboda Altea, les velles Uva i Aulaga i la serventa Ánimas.
La representació forma part de
la Mostra de Teatre Amteur i començarà a les 18.30 hores. Les entrades es poden aconseguir a http://
entrades.santquirzevalles.cat.

Continuen les
sessions del DOC
del mes
La sala d’actes de la Biblioteca acollirà durant el mes de novembre dues sessions del cicle de cinema Documental del Mes. El dijous dia 5
es projectarà “Robots, les històries
d’amor del futur (Hi, A.I.)”, pel·lícula que ens revela com la convivència amb la intel·ligència artificial
afectarà les nostres vides i com els
robots, en un futur no molt llunyà,
en formaran part. Un impressionant
testimoni que ens mostra el futur,
avui. Per altra banda, el dijous 26
de novembre tindrà lloc la projecció
de “Cachada”, que ens presenta un
grup de dones de El Salvador que,
després de formar una petita companyia anomenada La Cachada Teatro,
accepten el repte de crear una obra
professional interpretant-se a si mateixes per explicar les seves històries
i experiències vitals, gràcies al qual
viuen una transformació profunda
que els permetrà descobrir la seva
pròpia veu i adonar-se dels efectes
que ha provocat en elles i en els seus
fills la realitat violenta i masclista
que les envolta. Ambdues sessions
començaran a les 19 hores i podeu reservar les vostres entrades a http://
entrades.santquirzevalles.cat.

Sant Quirze ret un emotiu
homenatge a les víctimes
de la COVID19
Sant Quirze del Vallès va retre homenatge el passat dissabte 3 d’octubre a les víctimes de la Covid-19, en
el marc d’un acte al parc de les Morisques. L’Ajuntament va organitzar
aquest esdeveniment en record de les
moltes persones que han perdut la
vida durant aquesta pandèmia i, molt
especialment, als seus familiars a qui
els ha estat impossible acomiadar-se
d’una manera propera. L’acte, que va
comptar amb prop de dues-centes
persones, va servir també per fer un
agraïment a tothom que va contribuir que el municipi tirés endavant
durant la dura etapa del confinament.
Així, hi van intervenir responsables
tècnics de les àrees de Salut, Protecció Civil, Benestar Social i Cicles de
vida, les persones voluntàries o el director del CAP, el doctor Feliu Aliaga. Un dels moments més emotius va

ser l’experiència dels familiars de les
víctimes, de la mà de veïnes com l’Anna Adell, que va perdre el seu pare; o
Joan Anton i Carles Barceló, que van
perdre la mare i esposa. L’alcaldessa
de Sant Quirze, Elisabeth Oliveras, va
participar per via telemàtica per estar
confinada tot donant el seu més sentit condol als familiars per la pèrdua
de persones “molt estimades del poble” i va qualificar l’acte d’homenatge
com un “dol col·lectiu” necessari, que
volia transmetre tendresa i estimació.
La música i la poesia van ser els fils
conductors de l’homenatge, amb un
commovedor Hallelujah del grup
Alea, peces de la Societat Coral Il·lustració Artística i Bella Quirze Band, la
lectura de poemes d’Onze al Teatre i
de la Plataforma Benvingudes Refugiades, que van llegir un poema de
l’escriptora local Laia Prat.

En finalitzar l’acte, les persones assistents van poder acostar-se a l’arbre
plantat en memòria de les víctimes: un
magraner ubicat a l’entrada del parc,
acompanyat d’una placa de record.
Vegeu la retransmissió de l’acte:

Gaudiu de les fotografies
de l’homenatge:
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#SQV

@santquirzevalles
@ajsantquirze
@ajsantquirze

Flickr
YouTube
Pinterest

Les fotos del mes
@canyajove
7 d’octubre

283
El Canya Jove ens desitjava el #BondiaSQV des del balcó
de Can Feliu. Moltes gràcies, companyes i companys!
📸@canyajove

@bassist19
22 de setembre

239
En David, del #BondiaSQV, en fa un espectacle.
Moltes gràcies!
📸@bassist19
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@jordimg
28 de setembre

350
El #BondiaSQV fa cantonada. Fantàstica mirada,
esplèndida galeria, Jordi. Moltes gràcies!
📸@jordimg

@isabelbgfotos
21 de setembre

374
La Isabel el va atrapar. Moltes gràcies per pintar el
#BondiaSQV!
📸@isabelbgfotos

Per a més informació i detalls,
podeu enviar un correu a:
cooperaciosolidaritat@santquirzevalles.cat.

Nova
edició del
Mes de la
Solidaritat
L’Ajuntament prepara una nova programació tenint en compte les restriccions establertes. Les activitats
començaran el proper 3 de novembre i s’allargaran durant tot el mes,
prioritzant les propostes en línia.
En aquest sentit, es prepara una
exposició amb el nom “L’Europa de
les portes tancades” que es podrà
veure durant tres setmanes del novembre a la Biblioteca. També s’està treballant en espectacles familiars i infantils, com Hores del conte
o projeccions de pel·lícules sensibilitzadores en línia, com “Binti” o
“Miss Kiet’s Children”.
Finalment, la programació preveu una formació per a entitats
amb el nom “La cooperació des del
punt de vista de la contrapart local”, dirigida al teixit associatiu del
poble que treballi a nivell internacional i a tothom que tingui interès
en la temàtica.
Trobareu més detalls sobre la
programació al web municipal:
www.santquirzevalles.cat.

Cooperació

Les entitats de
cooperació continuen
treballant malgrat les
dificultats que genera
la pandèmia
Les entitats de cooperació local
s’han vist afectades per la pandèmia i, en conseqüència els seus
projectes. Malgrat tot, continuen
treballant amb intensitat per poder
desenvolupar les iniciatives que es
proposen en la mesura que les restriccions ho permeten.
La situació, segons Nuevos Pasos
“ha requerit que modifiquem tots
els projectes per fer arribar als nens
i nenes que atenem, tant els materials escolars, com els aliments
o l’atenció mèdica fins les llars de
moltes famílies”. Una circumstància que l’Ateneu del Món també
descriu, destacant que “hem hagut
de cancel·lar totes les actuacions
previstes a l’agenda d’activitats solidàries al poble, tot i que continuem treballant i en contacte gràcies
a les noves tecnologies”. Per a Acció
Solidària del Vallès i Cooperación y
Ayuda “no podem viatjar i establir
les relacions directes in situ amb la
contrapart, la comunicació és via
mòbil/correu electrònic...”.
Malgrat les dificultats, els projectes internacionals es continuen desenvolupant. L’Ateneu del Món continua treballant a Palestina, Nepal,
Índia, El Salvador i Ajuda als Refugiats. Al Nepal, on la pandèmia ha
deixat sense cap ingrés a camperols i
veïnat dels centres d’acollida “i nens
i nenes sense escola hem ajudat a fa-

cilitar menjar i educació”.
Nuevos Pasos treballa a favor
de la infància d’extrema pobresa a
Trujillo (Perú) i Santa Cruz (Bolívia), amb dos projectes: un d’atenció integral i l’altre de prevenció,
detecció i atenció a l’abús infantil.
Pel que fa a Acció Solidària del Vallès i Cooperación y Ayuda, centren
els seus esforços al Senegal: treballem per garantir l’accés universal als
serveis bàsics respectant les característiques culturals i tècniques”.
Els països on focalitzen el seu treball s’han vist especialment afectats
per la pandèmia. L’Ateneu del Món
explica que “la situació actual a Palestina, Nepal, Índia o El Salvador,
així com als camps de refugiats de
Grècia és molt complicada. Estan
patint la pandèmia amb molta més
virulència a causa de la massificació,
l’entorn, i la manca de recursos”.
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Actualitat
Acte en record de les víctimes de les riuades del 62
El passat 25 de setembre l’Associació
de Propietaris i Veïns de Les Fonts
va organitzar un acte em memòria
de les víctimes de les riuades del 62,
amb la participació de diverses entitats, com la Comissió de les Rie-

res de Terrassa, la UD Les Fonts, la
Llar de la Gent Gran, l’Asociación de
niños desaparecidos en la riada 1962,
l’AMPA de l’escola Pilarín Bayés, i el
Rusc. L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras també va assistir a l’acte, així com

la regidora de Terrassa Jénnifer Ramírez i altres representants polítics.
Una ofrena de flors i una encesa
d’espelmes van centrar l’acte, beneït
pel capellà Carles Matilla.

ta possibilitat perquè els nostres
pares van buscar durant molt de
temps al nostre germà i en no trobar-lo, vam pensar que segurament hauria mort. Però fa aproximadament 16 anys vam saber de
casos de nens orfes adoptats de les
riuades del Vallès del 62. Aquesta descoberta ens va fer plantejar
per primera vegada una possibilitat diferent. I és aquí on comença
tot”. En aquest sentit, l’Anna afirma
que “des de llavors estem intentant
trobar una resposta i tot i que no
hi ha cap rastre documental, cada
vegada són més les evidències que
confirmen la possibilitat d’adopcions, com per exemple l’entrada
i sortida de nens de centres d’acollida sense registre”.
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L’entitat també ajuda les famílies a
tancar el dol, oferint-les acompanyament a l’arxiu comarcal de Terrassa,
on poden veure fotografies de cadàvers
dels seus familiars identificats perquè
dubten d’aquesta identitat o simplement per acomiadar-se perquè no van
poder estar presents durant l’enterrament. També poden consultar aquestes fotografies per identificar-los en cas
de trobar-se desapareguts.
Actualment reclamen més suport
de les administracions i sol·liciten
que si alguna persona creu o sap
que és un nen adoptat de la riuada,

que contacti amb l’entitat. També si
s’és familiar d’un d’aquests infants,
per poder ampliar la llista de persones desaparegudes. I és que, segons
l’Anna, “és important rendir un homenatge a aquestes persones. Volem
dignificar el seu record”.

Compra la teva entrada a

http://entrades.santquirzevalles.cat

DIJOUS

Mostra internacional
de films de dones Arreta

DOC DEL MES: Honeyland

22/10

María Zafra i Raquel Marques, 2016.
Catalunya. VC/VE. 60′. DCP.

29/10
Data: 22 d’octubre
Visionat on-line.
Inscripcions: del 15 al 21 d’octubre a
sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat
Consulteu les següents sessions al web
municipal: www.santquirzevalles.cat.

Hora: 19 h
Lloc: Sala d’actes de la Biblioteca

HONEYLAND. Ljubomir Stefanov, Tamara
Kotevska. Macedònia del Nord, 2019. 85
minuts. V.O. en dialecte turc, subtitulada
en català.

DIVENDRES

DIJOUS

DIVENDRES

CONCERT: Mabel Flores

Conegudes (també) a casa:
Les perseides

Hora del conte en anglès:
Story Time “Miss Daisy and the
enormous turnip”

30/10

Aquesta entitat, creada l’any 2017,
treballa des de llavors per conèixer
tots els fets que van envoltar la riuada,
donar-los a conèixer i, sobretot, la donar a conèixer la possibilitat d’adopcions irregulars de nens arran d’aquella
catàstrofe. Segons la seva presidenta, Anna Maria Martínez Fernández,
“mai ens havien plantejat aques-

www.santquirzevalles.cat

DIJOUS

Un procés amb el qual cerca apoderarse en el seu cos trans. Arreta és un
documental centrat en els cossos i en els
canvis que travessen, en la malaltia i la
mort com a part de la vida.

La tasca de l’”Asociación de niños desaparecidos en la riada del 1962”

Trobareu les activitats
detallades a l’agenda municipal:

Hora: 20.30 h
Lloc: Pati de la Biblioteca

Després de la gran acollida del seu
darrer àlbum “Entre mujeres” (2018,
Autoeditat), la terrassenca Mabel Flores és
un dels noms que s’ha guanyat un lloc al
panorama de la cançó d’autora actual.

Contacte:
desaparecidosriada@gmail.com
Asociación Niños Desaparecidos
Riada 1962 · Plaça Immaculada, 4,
Terrassa
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Albert Deixeus, Ànnia Gabarró, Catalunya, 2019
La Mar arriba a Escatrón per passar l’estiu
més estrany de la seva vida. Es refugiarà
en les misterioses llegendes de postguerra
que floten al poble a través d’un grup
d’adolescents que viuen amb unes regles
pròpies. Incapaç de distingir la ficció de
la realitat, la Mar anirà descobrint un
lloc fascinant que la connectarà amb la
memòria del país.
Data: 5 de novembre
Hora: 19h
Lloc: Sala Josep Brossa – La Patronal
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Hora: 18:00h
Organitza: Ajuntament de Sant Quirze del
Vallès (Biblioteca Municipal)
Col·laboració: Diputació de Barcelona
Activitat adreçada a: famílies amb infants
a partir de 4 anys
Lloc: Sala d’actes de la biblioteca
Un conta-contes en anglès per treballar
vocabulari bàsic i paraules relacionades
amb el jardí i els vegetals.
A càrrec de la Cia. Patawa
Activitat gratuïta.

DIJOUS

DIVENDRES
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Curs LGBTIQ
i altres espècies per catalogar

Xerrada: Nutrició i càncer

Hora del conte: “Contes d’arreu
del món”

Hora: 18h
Inscripcions: del 13 al 30 d’octubre

19/11
Hora: 19:00 h
Lloc: Xerrada virtual
Xerrada del Cicle d’Alimentació Saludable
2020, impartida per la dietista i
nutricionista Anna Gispert.
Serà de forma virtual a través d’un
esdeveniment via Zoom amb contrasenya.
Per participar, cal enviar un correu
a serveisalut@santquirzevalles.cat abans
del dimecres 18 de novembre a les 14:00
hores. Us contestarem el correu, donant
el link i la contrasenya per tal que pugueu
assistir a la reunió.

Hora: 18:00h
Activitat adreçada a:
famílies amb infants a partir de 4 anys
Lloc: Sala d’actes de la biblioteca
Vine a descobrir els contes de diferents
pobles d´arreu del món: Indis, esquimals,
hindús, xinesos... Una volta al món dels
contes de la mà de Joan de Boer
A càrrec de Joan de Boer

Curs online d’introducció i descoberta
del món, les identitats, els moviments
socials i polítics, així com les teories que
hi ha darrere les sigles LGTBI. El curs té per
objectiu regirar i posar del revés molts dels
fonaments que construeixen la pròpia
identitat de gènere i el propi desig sexual.
Dates de les sessions en streaming: 4, 11,
18 i 25 de novembre i 3 de desembre

Activitat gratuïta.
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