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Nova edició
del Tasta SQV a casa.

L’impacte de gènere
de la pandèmia:
les violències masclistes.
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Tasta SQV.

SQVsumari

SQVserveis

Telèfons
d’interès

Serveis
Horaris festius Nadal

Ajuntament (centraleta)
937216800
Biblioteca Municipal
937219547
Poliesportiu Sant Quirze
937213975
Poliesportiu Les Fonts
937841277

Ajuntament
Tancat tardes del 23 al 31 de desembre.
Horari de 8 a 15 hores.

Piscina Municipal
937213975

Telèfons d’urgència
Policia Local

937216868
Emergències
112
Agents rurals
935617000

Oficina d’Atenció Ciutadana
Del 23 de desembre al 8 de gener obert
de 8.30 a 14 hores.

Horaris Biblioteca Municipal
L’horari serà de dilluns a divendres, de
16 a 20 hores. I dimarts i dijous, de 10 a
13 hores.

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

Reciclar bé i
cuidar el planeta

Romandrà tancada el 7 de desembre, del 24
al 31 de desembre i la tarda del 5 de gener.
Es presten serveis de préstec i retorn de
documents i consulta. El fons està obert
amb un aforament del 50%. I els serveis
de sala de lectura i Internet i es presten
amb cita prèvia.

Serveis sanitaris Sant Quirze
937214180
Consorci Hospitalari Parc Taulí
937231010

#13
Residus

Horari Deixalleria Sant Quirze
C. Menorca, s/n. (Polígon industrial Sud-Oest)
Matins, de 10-14 h; tardes, de 16-20 h (dimarts, 16-19 h)
Dissabtes i diumenges, matins de 10 a 14h
La Deixalleria roman tancada els dies festius a Catalunya i les festes locals.
Les mesures de seguretat estableixen l’entrada únicament d’un vehicle.
També serà obligatori l’ús de mascareta i guants, i mantenir la distància de
seguretat amb el personal que hi treballa.
Deixalleria Can Casanovas
Carretera de Gràcia a Manresa (Ctra. de Rubí) Km. 23 (Terrassa)
Dóna servei a Les Fonts.
Obre tots els dies de l’any (excepte Nadal i Cap d’Any)
dilluns a dissabte, de 10 a 13 h. i de 15 a 19 h., i diumenges i festius de 10 a 14 h.

#14
Cooperació
Exposició el Món-Tanca

#16
Nova
ordenança
de circulació

#04
Pressupost

Prioritat per a vianants

#28
Ple municipal

#22-24
Famílies
i teletreball:

#31
Cicle Nadal

experiències per reflexionar

Arribada dels Reis d'Orient

Jutjat de Pau
937211851
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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SQVpressupost
L’Ajuntament aprova un pressupost
de prop de 23 milions d’euros
per al 2021 sensible a la situació
actual i amb visió realista

SQVpressupost

Benestar i habitatge
Augmenta també la dotació als serveis
de benestar social (22,6%), salut
(17,9%), gent gran (26,9%) o protec-

ció civil, que han hagut de multiplicar el
seu desplegament per atendre la nova
realitat. L’altre punt cardinal de la proposta pressupostària és l’habitatge, un
servei que Sant Quirze potenciarà un
64,5% més dedicant-li 179.500 €. Els
altres increments a Joventut, un 34,7 %
més, o Feminismes, amb un 16,8% afegit, responen a necessitats que també
han aparegut durant la crisi actual en
els joves i adolescents o les dones que
pateixen violència masclista. De la mateixa manera, al 2021 es projectarà la
remodelació integral del Casal serra de Galliners i la Sala Muriel Casals,

un espai que acull els serveis de benestar i gent gran.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
ha aprovat inicialment el pressupost de
2021 per un valor de 22.956.322 €. La
xifra augmenta un 7 % respecte a
l’any anterior fruit del creixement demogràfic del municipi, que ha consolidat els 20.000 habitants. El pressupost
de despesa corrent i inversions se situa
en nivells dels anys precrisi gràcies a
l’esforç col·lectiu del conjunt de la ciutadania i el teixit productiu del municipi.
Segons va exposar l’equip de Govern
durant la sessió plenària, aquest pressupost vol respondre al context actual i
acompanyar amb polítiques de suport
als sectors més afectats per la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia. És per això que un dels capítols
de despesa que més augmenta, un
30%, és el destinat a ajuts i subvencions, amb una dotació d'1.240.317 € que

es distribuiran en programes adreçats
a cobrir els drets fonamentals dels col·
lectius i les famílies més desfavorides o
a dinamitzar el comerç i el teixit econòmic. Tant és així que les xifres presentades consoliden iniciatives que s’han anat
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implementant durant els darrers mesos,
com els ajuts per habitatges de lloguer,
per l’escolarització d’infants 0-3 anys i
post-obligatòria o el de suport a la petita
empresa i al comerç local. L’altre gran
objectiu de l’any vinent és l’acompanyament a les entitats dels diversos àmbits
associatius, on el govern pensa destinar
prop de 250.000 €.
Manteniment i serveis
De la mateixa manera, les arques municipals ja preveuen tots aquells costos afegits que han hagut d’assumir
enguany mitjançant modificacions del
pressupost aprovat per aquest 2020,
despeses sobrevingudes per la pandèmia, com el reforç en la neteja de
l’espai públic i els equipaments, o l’increment de recursos als serveis més
vinculats a garantir el benestar, la cura i la protecció dels veïns i veïnes. Un
esforç que, tal com va manifestar en el
ple l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, la
Corporació ha realitzat sense cap mena de dubte reaccionant i assistint en
tot allò que fos necessari en cada mo-

ment per salvaguardar la ciutadania,
però excedint en molts casos la seva
capacitat i competència.
Reclamació de recursos
Fins a dia d’avui, totes les accions per
encarar les necessitats de la ciutadania
enfront de la pandèmia, s’han hagut
de fer amb pressupost exclusivament
municipal. Per això, en el Ple, l’equip
de Govern ha reclamat que les administracions supramunicipals assumeixin o ajudin amb els recursos necessaris als municipis. De fet, tal com es va
expressar al plenari, és concretament
aquí on la Corporació esmerçarà bona
part dels seus esforços, en serveis que
han incrementat força la seva factura.
Dels 9 milions d’euros per a béns i serveis, en caldran 1.305.000 € per netejar i conservar l’espai públic, 670.000 €
per arreglar parcs i jardins, o 607.000
€ per arranjar o millorar equipaments
municipals. De nou, els costos més elevats es concentren en la recollida i el
tractament dels residus urbans, que al
2021 serà de prop de 2 milions d’euros.

Esport i espai públic
La renovació de l’espai públic, l’impuls
d’equipaments esportius o la mobilitat
sostenible són els tres eixos de les inversions que l’Ajuntament realitzarà al 2021.
La implementació de les obres de la
nova pista coberta provisional en la
zona del complex esportiu municipal,
on l’ajuntament pressuposta pel 2021
fins a 330.000€, la remodelació de la
zona esportiva de les Fonts, i els nous
arranjaments als espais públics de les
pistes esportives obertes a Vallsuau, Poble Sec, los Rosales i Living,

són alguns dels treballs previstos. A
més, el nou Complex esportiu de Can
Casablanques (amb zona d’aigües, fitness i activitats indoor ) es començarà a
concretar amb el projecte executiu que
es licitarà en els propers mesos.
L’espai públic veurà com es van renovant els espais i àrees de joc per infants
arreu del municipi durant el proper any
i mig. Així mateix es preveu la implementació de la segona fase d’asfaltats.
Mobilitat sostenible
Amb una inversió de 750.000€ euros, la via ciclista entre Sabadell i Sant

EN QUÈ ES GASTEN ELS DINERS
42,28%

9.706.636,23 € Recursos Humans

39,56%

9.082.164,09 € Béns i serveis

0,42%

95.500 € Despeses financeres

5,41%

1.241.317,36 €

9,84%

2.258.996,07 € Inversions reals

0%

Transferències corrents

0€ Transferències capital

0,55%

80.000 € Transferència de capital

2,14%

491.708,54 € Passius financers

D’ON SURTEN ELS DINERS
51%

11.840.000 € Impostos directes

0,19%

440.000 € Impostos indirectes

11,12%

2.553.804 € Taxes i altres ingressos

25%

5.747.209,72 €

Transferències corrents

1,27%

291.750 € Ingressos patrimonials

6,46%

1.485.242,07 € Transferències de capital

2,60%

598.316,5 € Passius financers

Quirze, annexa a la c1413, és la principal aposta del proper curs. Mentre la
definició de la mobilitat al centre de la
vila s’anirà determinant a través d’un
estudi estratègic amb l’objectiu de re-

cuperar l’espai públic per afavorir la
necessitat actual de prioritzar els vianants i consolidar polítiques i accions
contra el canvi climàtic.
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L’increment de l’IBI d’un 1,8 % suposarà
1 ó 2 ¤ més per rebut al mes

Despesa per habitant
dels principals serveis

Al 2021 es congelen
la majoria de taxes
i impostos
El Govern defensa un
increment de l’IBI d’un 1,8 %
per garantir un pressupost de
mesures socials per fer front
a la crisi

68,59 ¤

140 ¤

Educació

73 ¤

Recollida residus
i neteja viària

94 ¤

Neteja
i manteniment
edificis

Seguretat
ciutadana

74,40 ¤
Manteniment
via pública

35,48 ¤

27,50 ¤

Promoció econòmica
i ocupació

Esports

25,88 ¤

Noves tecnologies

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
ha aprovat inicialment les ordenances
fiscals de 2021, una proposta que congela
la gran majoria d’impostos i taxes, alhora que inclou beneficis fiscals a aquells
col·lectius més desfavorits amb motiu
de la crisi sanitària, social i econòmica
De fet, des del passat mes de març, l’Ajuntament ha destinat prop de 1,2 milions
d’euros en accions per pal·liar els efectes
que les mesures derivades de la COVID19
han provocat en sectors com la restauració o el petit comerç, així com per donar
suport als veïns i veïnes més desfavorits
econòmicament, iniciatives que responen a necessitats que s’han de poder cobrir i respondre en el pressupost de 2021.
Model fiscal més just
L’Impost de Béns Immobles és l’únic
dels impostos que tindrà un increment
l’any vinent, concretament de l’1,8%
per a la gran majoria de veïns i veïnes,
però d’un 10% per les propietats amb
més valor. De fet, qui suportarà el ma-

jor pes de l’increment de l’IBI seran
els industrials i les grans superfícies
comercials, que tenen un valor cadastral més alt i que hauran de contribuir
en conseqüència, mentre que, de mitjana, l’augment del rebut per llar serà
d’1 o 2 € al mes com a molt. L’Ajuntament vol garantir així un model fiscal
més just i equitatiu.
Responsabilitat pública
Segons el govern municipal cal fer
ús dels instruments necessaris perquè les previsions permetin que
l’Ajuntament pugui mantenir el nivell actual dels serveis públics, impulsar l’economia local i, sobretot,
garantir el benestar de les persones.
Congelació d’impostos i taxes
La resta d’impostos i taxes es congelen. Tant l’Impost de Vehicles de
Tracció Mecànica com la Taxa d’escombraries no s’apugen, si bé estan

relacionats amb serveis que tenen un
alt cost per les arques municipals. De
fet, la gestió dels residus és una de les
principals despeses fixes i importants
del pressupost municipal, un servei
que al 2019 va suposar prop de 3 milions d’euros i que la recaptació a través
de la taxa només cobreix en un 46 %.

BENEFICIS FISCALS ALS COL·LECTIUS MÉS AFECTATS

38,54 ¤
Serveis socials
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22,21 ¤

Atenció Ciutadana

Bonificació de l’IAE

Reducció del 25%

a les empreses amb
rendiments negatius

als paradistes del mercat
de Can Torras

Reducció del 25%

Reducció del 15%

de la taxa de terrasses
als establiments de restauració

de la taxa de residus dels
Establiments de restauració.

SQVpressupost

Garantir el benestar social
Altres despeses importants que s’hauran de continuar fent al 2021 són les
que garanteixen el benestar social de la
població. En concret, des de l’inici de la
pandèmia l’Ajuntament ha promogut
ajuts en matèria d’ habitatge, comerç,
alimentaris o educatius per un valor
de 500.000 €, iniciatives que es volen
continuar impulsant l’any vinent.
Ajuts i bonificacions
Petit comerç, empreses petites i mitjanes, autònoms, paradistes de mercat o
la restauració són els que ho estan passant pitjor i per això el Govern Municipal ha establert bonificacions en les
taxes i impostos dels sectors més desfavorits econòmicament.
Les ordenances fiscals, es van aprovar inicialment en un ple telemàtic
amb els vots a favor de Junts per Sant
Quirze, i Sant Quirze en Comú i el vot
contrari de Junts per Catalunya, Ciutadans i PSC.

Principals
bonificacions
IBI
Bonificació
• Del 50 al 90 %
segons nivell de renda
• Del 50% on s’instal·lin
plaques solars
Taxa residus
• Del 10 al 20 % per
aportacions a la deixalleria
• Del 20% per
compostadors casolans
Podeu consultar la guia tributària a: www.santquirzevalles.
cat/guiatributaria
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Inversions
pressupost
2021: més
de 2 milions
d'euros
La renovació de l’espai
públic, l’impuls
d’equipaments esportius
i la mobilitat sostenible
centren les inversions
de 2021.
L'Ajuntament destinarà
un total de

SQVpressupost

Via ciclista Sant
Quirze Sabadell:
747.472 €

Projecte construcció
pont Can Canals:
10.000 €

Nova Pista
esportiva coberta:
+ 330.000 €

Amb un pressupost de 747.472 €, és
el projecte més destacat de 2021, una
aposta per la mobilitat sostenible. En
total, 1.370 metres que uniran Sant
Quirze i Sabadell per la C-1413, dels
que més de 1.000 transcorren per
Sant Quirze. L’actuació compta amb
una subvenció dels fons europeus
FEDER de 257.000 €.

Es preveu realitzar el projecte executiu d’un pont per l’accés al polígon de Can Canals que representarà una nova entrada al poble per
al veïnat, un accés i sortida als vehicles del polígon industrial i que
inclourà un espai segregat per a
vianants i bicicletes que unirà Sant
Quirze amb la UAB i Bellaterra.

Mentre el nou complex esportiu
no sigui una realitat, es vol donar
sortida al conjunt de necessitats de
les entitats esportives amb la construcció d’una nova pista coberta que
té un cost estimat de 610.000 €.
L’aportació del pressupost 2021 permetrà tirar endavant aquest projecte
que es preveu licitar al 2021.

Pistes poliesportives
obertes: 111.313 €
Renovar els paviments i els elements de les pistes poliesportives
obertes ubicades a Vallsuau, Poble
Sec, Rosales i Living és una inversió
que complementa la voluntat de posar al dia els equipaments esportius
del poble i promoure la pràctica a
l’aire lliure de diverses disciplines.

Rehabilitació
instal·lacions
esportives a les
Fonts: 50.000 €
Les Fonts també rep una atenció
especial pel que fa a les seves instal·lacions esportives, ja que el
pressupost 2021 suma 50.000 €
destinant un total de 114.000 € per
la millora i actualització de les instal·lacions esportives del barri.

2.258.996 ¤
d'inversions per diferents
projectes al 2021

Projecte executiu Nou Complex
Esportiu: +100.000 €
La nova zona esportiva de Can Casablanques es començarà a concretar amb la licitació del projecte d’una primera part, que tindrà zona d’aigües, fitness i activitats
indoor. Així es complementa amb 100.000 € la dotació de 2020 per arribar als
525.000 que costa el projecte d’una obra que podrà arribar als 6 milions d’euros i
que es vol iniciar al 2022-2023.
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Projecte millora
íntegral Casal
serra Galliners:
100.000 €
L’equipament ubicat al carrer
pintor Vila Puig i que actualment
acull els serveis de Benestar Social
i gent Gran, i compta amb una de
les sales amb major capacitat de
tot el municipi, serà objecte d’un
projecte de remodelació i actualització integral per millorar els seus
usos i accessibilitat.

Millores jocs
infantils: 250.000 €

Ferms i voreres:
315.000 €

La millora de diversos espais públics protagonitza el pressupost de
2021, entre ells els jocs infantils que
hi ha distribuïts a les places i parcs
del poble. La proposta preveu actuar per un import de fins 250.000 €
que se sumaran a la resta de recursos que l’executiu vol invertir.

La millora de la via pública tornarà a tenir al 2021 un injecció important de recursos econòmics,
fins a 315.000 € que serviran per
continuar amb la millora dels asfaltats i de les voreres de diferents
punts del poble.
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L'opinió dels grups municipals respecte el pressupost 2021

El govern municipal d’ERC fa pagar
impostos de 1a però seguim tenint
serveis de 3a
Junts per Catalunya - Sant Quirze hem
votat no a una nova pujada d’impostos
municipals per al 2021. En poc més d’un
any el govern municipal d’ERC ja ha incrementat dos cops la pressió fiscal a la
nostra ciutadania, amb un augment del
5,80% de l’IBI, el que suposa que un rebut
mitjà ha passat en 4 anys de 502€ a 552€.
Enhorabona ERC!, vostès tindran
el trist honor d’haver convertit Sant

Quirze en un poble on cada cop és més
car viure, i del que els nostres joves
han d’acabar marxant, amb impostos
de 1a i serveis de 3a.
Al govern d’ERC ja no se’l creu ningú i des de l’any 2015 porten prometent una remodelació del poliesportiu
i espais per a joves, que tot i governar
Sant Quirze i tenir la meitat del govern
de Catalunya, ni han fet res del que van
prometre ni tenen intenció de fer-ho.
L’alcaldessa i el seu equip han perdut la il·lusió. Creiem que viuen lluny

de la realitat del poble, que els manquen les idees i que els sobren les excuses. No governen per a tothom i
practiquen el clientelisme, sempre
pensant més en les properes eleccions
que en les futures generacions.
Després de més de 20 anys que porta
l’alcaldessa a l’Ajuntament, ja ha oblidat
la prioritat de contribuir a fer més fàcil el
dia a dia de les persones que hem optat
per viure a Sant Quirze, i a fer que tots i
totes tinguem millors polítiques socials i
més oportunitats de futur.

Les prioritats del govern local
no són totes les que Sant Quirze
necessita
S’acaba d’aprovar en ple extraordinari i urgent el pressupost municipal per
al 2021 amb la majoria dels partits de
l’oposició en contra.
Un pressupost que no és realista referent a alguns ingressos. No contempla
un pla estratègic contra els efectes de
la covid-19 i els post covid, consensuat
amb tots els agents socials afectats.
En un moment en què des d’Europa
i Espanya s’aposta per la flexibilització

de la regla de la despesa, permetent
l’endeutament municipal perquè els
ens locals disposin de tots els recursos
necessaris i no deixar a ningú enrere
en la recuperació social i econòmica,
per no caure als errors de la crisis de
2008, el govern de Sant Quirze l’aplica a l’inrevés. Primer és l’estabilitat financera, i per això puja l’IBI. Amb un
romanent disponible d’uns 3 Milions
d’euros. Ara no correspon.
L’any 2021 serà un any molt dur i, encara així, l’ajuntament situa el superàvit per sobre de la despesa social, que

serà necessària per a fer front als efectes de la pandèmia i prioritza els comptes municipals. És la seva manera d’entendre la gestió municipal, diuen.
Uns pressupostos que prioritzen
l’estabilitat pressupostària del consistori enfront de la despesa social envers
la ciutadania, no és el que els veïns i
veïnes de Sant Quirze es mereixen.
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CIUTADANS DE SANT QUIRZE VOTA
EN CONTRA DELS PRESSUPOSTOS PER
L’AUGMENT DE LA PRESSIÓ FISCAL I
FALTA DE REALISME
El Grup Municipal de Ciutadans a
l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès considera que el pressupost per
l’any 2021, que va ser aprovat al darrer
Ple, és un pressupost continuista, fruit
de l’increment de la pressió fiscal tal
com es va veure amb l’aprovació de les
ordenances a on hi ha una pujada de
l’IBI, i irreal en la previsió d’ingressos.

Per això Ciutadans va votar en contra
d’aquests pressupostos.
Des del grup municipal de Ciutadans es va destacar l’advertència que
es fa des de la Intervenció de l’Ajuntament pel que fa als ingressos per Plusvàlues, dient que poden no ser realistes i no complir-se les expectatives. Si
els ingressos per plusvàlues no es complissin, s’hauria de fer modificacions
per equilibrar el pressupost.
Ciutadans valora positivament l’augment de la plantilla de la Policia Local.

Tot i això, no deixaran de demanar més
agents locals i més presència de mossos
d’esquadra al nostre municipi.
Finalment, Ciutadans adverteix que
aquest pressupost, donada la situació
actual provocada per la pandèmia de la
COVID-19, pot ser un pressupost que
necessiti innombrables modificacions
i que aquestes, sempre que siguin pel
bé de la ciutadania, comptaran amb el
seu suport.

“Com valorem el Pressupost
municipal de 2021”
Donat l’espai limitat que se’ns dona
als grups de l’oposició per a donar a
conèixer els nostres plantejaments,
haurem de resumir en quatre idees
el perquè del nostre vot favorable al
pressupost i les ordenances del 2021.
No cal recordar que l’any que ve
haurem de treballar fort per tal d’ajudar -també des de l’administració local- a pal·liar els efectes de la crisi que
comencem a patir. Així doncs, és més
necessari que mai una fiscalitat redistributiva, fer una previsió d’ingressos a
l’alça -ja que les despeses de tipus social

seran més grans- però sense fer volar
coloms i assegurant-ne la recaptació.
En aquest sentit era necessari l’augment de l’IBI – principal impost directe municipal- i ens sembla bé el plantejament de l’equip de govern de fer que
l’increment de recaptació es concentri
en les empreses i no en els particulars.
Per la banda de les despeses, augmenten força les partides en suport a
persones, comerços i autònoms, sense deixar de banda la promoció de la
cultura i l’esport, així com una mirada
mediambiental que no podem oblidar.
Agraïm a l’Equip de Govern, que hagin recollit diverses propostes que des

de SQV En Comú vàrem fer, i ara ens
queda la tasca d’estar amatents a què
l’aplicació del pressupost mantingui
l’esperit amb què s’ha confeccionat. El
nostre SI no és un xec en blanc, ans al
contrari, ens dóna força i autoritat per
exigir l’acompliment de les polítiques
socials proposades. És la tasca que ens
toca! No hem volgut viure en la comoditat de votar NO senzillament perquè
no són els nostres pressupostos.
La política és diàleg i responsabilitat; a St. Quirze, a la Plaça St. Jaume
i a Madrid!
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L’Ajuntament haurà de destinar prop de
2 milions d’euros a gestionar els residus
municipals l’any vinent
La importància de reciclar
i reduir el consum és
clau per reduir el cost
ambiental i econòmic
Els residus que genera cada habitant de
Sant Quirze ha augmentat aquest any
2020 una realitat que afecta de manera directa al planeta, però que també
té una repercussió immediata en els
recursos econòmics que l’Ajuntament
ha destinar per la gestió dels residus.
Aquesta tendència va a l’alça i ha calgut preveure un increment de més de
100.000 € per oferir el mateix servei.
La factura de la gestió de residus
a l’Ajuntament de Sant Quirze
del Vallès augmenta cada any en
64.000 euros pel cost de la separació incorrecta. Si bé, el municipi
es beneficia del reciclatge dels residus

que genera (57,65€/tona de vidre reciclat, 258,82€/tona d’envasos reciclats), en paga un alt cost quan ho fa.
Només el 10 % de la brossa recollida
als contenidors de resta hauria d’haver estat dipositada en aquests
contenidors, és a dir, el 90 % restant
s’hauria pogut separar. Separar bé redueix els costos de tractament de la brossa
al municipi, perquè es penalitzen les tones recollides als contenidors de resta i
això implica un pagament d’un sobrecost anual de 281.000 euros.
Un altre dels residus que ha anat
en augment aquest any és el d’andròmines i trastos vells, que l’Ajuntament
gestiona mitjançant un servei gratuït
de recollida a domicili.
La gestió dels residus és un servei
que inclou els costos de la seva recollida i tractament posterior. Els que
tenen un impacte negatiu més ele-

SERVEI GRATUÏT

RECOLLIDA
DE TRASTOS VELLS
TOT AVANTATGES
Contribueixes a la neteja del municipi
Cuides el medi ambient
Contacta per telèfon al 900 150 140 de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
o enviant un correu a santquirzevalles@fcc.es indicant nom i cognoms,
adreça i lloc on es deixa el moble, un telèfon de contacte i el material
i volum que vols que et retirin.

vat, ambiental i econòmicament, són
els residus que s’aboquen al contenidor del rebuig, el de color gris. Tot el
volum que es reculli s’ha de portar al
Centre de Tractament de Residus del
Vallès, que té un cànon per tona recollida. Aquests preus han anat augmentant en els darrers 10 anys, de manera
que al 2010, el cost era de 75,46 € per
tona, mentre que al 2020 ha estat de
102,73€/tona per aquest concepte.
L’Ajuntament finança una part del servei de recollida i gestió dels residus amb
una taxa que només cobreix el 37% del
cost del servei, que al 2021 està previst
que sigui de prop de 2 milions d'euros.

El 2035 SQV hauria de reciclar el 65%
de la brossa que genera

ELS RESIDUS EN DADES

1,18 kg

Al 2019, cada habitant va generar
1,18 kg de brossa al dia.

63,11%

D’aquesta brossa, el 63,11% va anar
al contenidor del Rebuig, tot i que
només hi hauria d’haver anat el 10%

Reciclar bé: cuidar
el planeta i obtenir
beneficis fiscals
Hi ha poques coses que siguin tan eficients com el reciclatge. Petits gestos
individuals que fem a diari poden variar, i molt, el planeta de demà. Si aquest
no fos un motiu suficient per algú, podríem veure que el que fem afecta directament a la nostra butxaca.
Si ho fem bé, a més, ens pot comportar una sèrie de beneficis fiscals
que recullen les ordenances fiscals
de 2021.
Bonificacions Taxa de Residus
Una bona gestió dels residus, a més,
pot comportar una rebaixa del rebut de la taxa de residus d’un
40%. Per aportacions a la deixa-

87,68 tones
El major augment de producció de
residus es va donar al mes de maig,
amb un augment de 87,68 tones
respecte el mes anterior.

SQVactualitat

lleria, per exemple, es pot aconseguir
fins a un 20% de bonificació. Aquestes aportacions s’han d’haver realitzat entre el període comprès entre l’1
de juliol i el 30 de juny de 2021. Si,
en lloc de 5, es fan fins a 9 aportacions de residus especials la reducció

del rebut arribarà al 20 %. Es consideren residus especials tots, excepte
el paper, cartró, envasos de plàstic,
vidre, rebuig, roba i oli domèstic,
que ja tenen contenidors específics
distribuïts per tot el poble.
Compostadors
L’altre bonificació compatible amb
l’anterior és la que poden aconseguir
els veïns i veïnes que facin ús d’un
compostador domèstic, que també és
del 20%. L’Ajuntament realitza concessions de compostadors perquè es
pugui realitzar una millor gestió de la
brossa orgànica des de casa. Els principals requisits per obtenir-lo és tenir
un espai on ubicar-lo i respectar les
condicions higièniques. Les persones interessades poden sol·licitar un
compostador per a casa seva abans
del 31 de març perquè tingui efectes a
la taxa de residus de 2021.

+140 tones

El 2020 es van incrementar en 140
tones els residus, en comparació
amb l’any anterior

Les recollides es fan habitualment els divendres, de 9 a 13 h.
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Cooperació

L’exposició “Món-Tanca”
arriba al parc de les
Morisques
La mostra ofereix una
reflexió sobre les murs i les
fronteres explorant la lògica
de la separació
Ja es pot veure al parc de les Morisques l’exposició “Món-Tanca”.
Es tracta d’una mostra creada pel
col·lectiu Enmedio, i produïda per
l’Institut Català Internacional per la
Pau, que sota la iniciativa de l’Ajuntament, ofereix una reflexió sobre murs i fronteres, sobre aquest
Món-tanca i la seva eficàcia divisòria, que explora maneres de subvertir la lògica de la separació.
Instal·lada a la zona propera al parc
infantil entrant des de la rambla de
Lluís Companys, aquestes tanques
de taulons, filferros i materials metàl·
lics, simbolitzen les tanques físiques

que portem instal·lades al cervell i sovint no ens deixen veure una part del
món: els prejudicis, les concepcions,
els estigmes. Al Món-tanca, la seguretat és més important que la pau. Per
això s’hi poden veure els sistemes de
control que classifiquen i ordenen els
habitants, amb l’objectiu de garantir
que no es comparteixin experiències
ni relats. Les persones que s’hi acostin a veure l’exposició podran ser
conscients de la partició que s’hi imposa, un reflex de la societat.
En total, l’exposició es conforma
per una edició de sis diaris que es
combinen entre sí donant lloc a un
gran desplegament de plafons de
grans dimensions per una banda, i
un pòster amb exemples d’accions
creatives i reivindicatives, per l’altra.
La mostra es podrà veure fins al 28
de gener.

Cooperació

Ajuts a l’atenció
d’emergències
de caràcter
humanitari
L’Ajuntament destinarà 9.000 euros a l’atenció d’emergències humanitàries. La Junta de Govern del
passat dia 10 de novembre va aprovar destinar 4.500 euros al projecte
d’Elpida, i la del mes de setembre
ho va fer amb la mateixa quantia
per al projecte d’ELNA. Els ajuts
d’emergència s’atorgaran en dos
moments diferents de l’any, per poder fer front a les situacions d’ajuda
humanitària que puguin sorgir.
Totes dues propostes són a petició de les entitats que formen la
Mesa de Solidaritat i Cooperació.
Elna Maternity Center
L’Elna és un centre d’acollida per a
dones refugiades embarassades o
amb nadons lactants que es troben
en situació de vulnerabilitat. Actualment, ofereixen suport integral (allotjament, sanitari, burocràtic, alimentació, emocional...) a 90 persones.
Projecte Elpida
L’entitat Xarxa SOS Refugiats Europa és una associació de cooperació i desenvolupament que des del
2015 desenvolupa i coordina accions
d’ajuda humanitària per a persones
refugiades, principalment a Grècia,
arran de l’arribada de persones que
fugien de la guerra de Síria.

Un dels plafons de la mostra.
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Els diaris que formen part de l’exposició i que
per motius de seguretat sanitària no es poden
consultar al parc, es poden descarregar en aquest
enllaç, escanejant aquest codi.

Nova campanya de conscienciació per
evitar deixalles en els espais públics
El confinament municipal
dels darrers mesos ha fet
que els espais naturals del
municipi siguin el punt de
trobada habitual dels veïns
i veïnes. Camins i corriols
de la serra de Galliners
han estat per molts el lloc
escollit per passar una estona
d’esbarjo, fer esport, o gaudir
de la família. Si bé la gran
majoria respecta l’entorn,
des dels serveis municipals
s’ha detectat un augment
de residus a les zones més
concorregudes.
Les deixalles abocades als espais naturals són un perill a molts nivells. D’una
banda afecten l’ecosistema i les espècies que hi viuen, són focus d’insalubritat i poden generar incendis. De l’altra,
són una font directa de la contaminació dels rius i dels llacs i els oceans, on
ja hi ha un gran mar de plàstic difícil
de recuperar que està matant molts
peixos i animals.
La Llei de 9/2008 reguladora dels
residus estableix multes d’un mínim de
400 € pel fet de deixar qualsevol resta als espais naturals. Llaunes, papers
d’alumini, ampolles o bosses de plàstic,
deixar qualsevol d’aquests residus oblidat o llençar-los deliberadament són
accions que, a banda de la sanció econòmica, fan mal al futur de la natura.
Per tal de recordar la necessitat de
gaudir de la natura amb responsabilitat,
l’Ajuntament disposarà diversos cartells
enunciatius a diferents espais d’entrada
als camins més habituals. Aquests cartells també contindran la informació relativa a les mesures de prevenció de la
COVID-19, entre les quals cal destacar

A SQV GAUDIM DE LA NATURA,
PERÒ AMB RESPONSABILITAT
I SEGURETAT
L’ÚS DE LA MASCARETA ÉS OBLIGATORI

a la via pública, en espais a l’aire lliure i en qualsevol espai tancat
d’ús públic o que es trobi obert al públic, amb independència del
manteniment de la distància de seguretat interpersonal, d’almenys
1,5 m. Porteu mascareta, especialment en llocs tancats i quan no
pugueu mantenir la distància de seguretat

EVITEU ESPAIS O CAMINS
MOLT CONCORREGUTS
Tingueu cura de l’espai natural.
Transiteu sempre per camins,
respecteu els camps de cultiu i
eviteu espais molt concorreguts

1,5 m
MANTINGUEU LA DISTANCIA DE SEGURETAT

RENTEU-VOS LES MANS

RECOLLIU ELS RESIDUS QUE GENEREU
i llenceu-los quan arribeu al nucli urbà al
contenidor pertinent

abans de sortir de casa i en tornar
i sempre que toqueu mobiliari urbà,
baranes, o altres elements de la
via pública

Recordem que llençar residus a terra és perjudicial per a l’entorn i comporta
multa mínima de 400 € d’acord amb la llei de residus 9/2008

la necessitat de mantenir la distància de
seguretat, els grups reduïts i portar mascareta als espais públics.
Sabies que:
L’ecosistema del camp i dels boscos
queda afectat quan hi deixem residus.
Molts d’aquests residus acaben als

rius, llacs i mars, on és molt més difícil
recuperar-los.
Més de 4,8 milions de tones de plàstic provinents de terra ferma acaben al
mar cada any
Prop del 80 % dels residus que envaeixen espais marins provenen de
l’abandonament de residus.
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Consulta la guia de mesures
sobre l'habitatge davant
l'emergència sanitària

Canvi de jerarquia en la
mobilitat del municipi
Una nova ordenança prioritza
els vianants i la sostenibilitat
El Ple de l’Ajuntament del novembre
ha aprovat inicialment i per unanimitat la nova ordenança municipal de
circulació de vianants i vehicles a la
via púbica i espais col·lectius. Es tracta
d’un marc que capgira la jerarquia de
la mobilitat, prioritzant els vianants en
l’espai públic.
La nova normativa, que es preveu que
entri en vigor la propera primavera, és
un instrument per a la regulació de la
mobilitat a través de la circulació i esdevé així de gran utilitat per a l’educació en
la mobilitat. Aquesta canvia el paradigma de l’educació vial, on actualment el
vehicle privat, el cotxe, és el centre de la
mobilitat, per una aposta per la mobilitat sostenible, fent èmfasi en els modes
de desplaçaments més vulnerables i més
sostenibles mediambientalment.
Així, defineix bé els diferents espais
existents: vianants, bicicletes, vehicles

de mobilitat personal i vehicles de mobilitat motoritzada. I estableix les jerarquies entre tots ells.
Algunes de les novetats
La nova normativa contempla múltiples aspectes nous com la regulació de
la circulació dels menors en bicicleta
o en VMP (vehicles de mobilitat personal). De fet, respecte el VMP s’ha fet
un esforç molt important per definir
les diferents tipologies i els espais de
circulació, tenint en compte la seva
presència a la via pública, cada vegada més habitual. També es defineixen
les vies de prioritat per a vianants i bicicletes; els carrers residencials o els
espais exclusius de convivència i restringits per a aquest mode de desplaçament, entre altres qüestions.
Sant Quirze del Vallès,
municipi 30 km/h
La nova normativa aposta per un municipi amb aquesta limitació de velocitat, per tal de millorar la seguretat
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Habitatge

La nova Finestreta Única d’Habitatge
comença a prendre forma
del vianants i pacificar la mobilitat,
imprescindible per a la transformació
de l’espai públic. Un pas que ja han fet
altres municipis a nivell europeu.
Amb aquesta mesura de pacificació
del trànsit al municipi mitjançant la
regulació del límit velocitat també hi
ha associades, d’una banda, la determinació del casc urbà i la gestió de les
àrees de vianants, i d’altra banda, la
regulació de l’impacte de la circulació
en contaminació acústica i atmosfèrica al municipi.
Regulació de l’aparcament
a la via pública
Una de les novetats d’aquesta ordenança és la regulació específica per
modes desplaçament i tipologia de
vehicles. Per aquest motiu l’ordenança determina els espai específics per
bicicletes i VMP, i prohibeix l’estacionament de caravanes, autocaravanes i
similars a l’espai públic del casc urbà i
el conjunt d’urbanitzacions.

L’Ajuntament ha adjudicat al mes de
novembre les obres de remodelació
i reforma del local de l’avinguda Pau
Casals, 72, on es preveu ubicar la nova Oficina Local d’Habitatge (OLH)
i de la COMU SL. L’acció respon a la
voluntat d’atendre de manera integral totes les necessitats i realitats que
actualment hi ha al poble en matèria
d’habitatge i que les persones usuàries trobin en un únic punt, tots els recursos disponibles en aquest àmbit. El
nou espai, annex a les oficines que actualment ocupen els serveis de Territori i Medi Ambient, compta amb prop
de 200 m2, dels quals més d’un centenar estaran destinats a l’Habitatge.
Les obres s’han adjudicat a l’empresa
Obres i contractes PENTA SA, tindran
un cost de 147.000 € i una durada estimada de 3 mesos.

als programes i línies d’ajuts que facilita l’Agència de l’habitatge de Catalunya. Altrament, també es fa un
acompanyament a les persones que
presenten sol·licituds a l’Agència de
l’Habitatge, recepcionant aquestes
peticions i fent els requeriments documentals quan és necessari.
Inscripció al Registre
de Sol·licitants
Una de les principals obligacions per
accedir a qualsevol promoció pública
d’habitatges és estar inscrit al Registre de Sol·licitants, un registre administratiu públic que és un requisit imprescindible per ser adjudicatari d’un
habitatge amb protecció oficial al qual

la ciutadania es pot inscriure també a
través de l’OLH de Sant Quirze.
Assessorament i Intermediació
Les persones que tenen problemes relacionats amb l’habitatge es troben sovint,
encara més durant la pandèmia, en situacions límit. En aquests casos, poden
trobar assessorament al Servei d’Intermediació de Deutes Hipotecaris (SIDH),
tant pel que fa a la gestió del propi deute
hipotecari així com d’altres situacions
derivades d’emergència social. Al SIDH
es dóna suport gratuït en la resolució extrajudicial de conflictes, assessorament
especialitzat per part d’advocats o, fins i
tot, mediació en temes de consum relatives a les clàusules abusives.

Gestió integral
Les noves instal·lacions permetran que
es coordinin i treballin de la mà el servei municipal d’Habitatge i l’empresa
municipal COMU Sant Quirze amb
l’objectiu d’agrupar la gestió integral
de tots els serveis, tràmits i gestions
municipals d’una forma més eficient i
facilitadora en aquesta matèria. D’entrada, es preveu que s’hi ofereixin tots
els serveis que ja s’estan prestant des
del Servei d’habitatge municipal, entre
els quals destaquen la informació i assessorament d’acord amb el desplegament de la Llei del dret a l’habitatge i el
Pla per al dret de l’Habitatge.
Oficina Local d’Habitatge
També és possible realitzar-hi els
que fa com a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH), com ara el registre
d’entrada de les sol·licituds relatives
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Nova edició del Tasta SQV a casa
Fes la teva comanda en línia!

L’Ajuntament organitza una nova edició del Tasta SQV a casa. Donada la situació derivada per la crisi de la pandèmia, agreujada per les normatives
que afecten especialment el sector de
la restauració, l’Ajuntament, des del
servei de Promoció Econòmica, ha decidit posar en marxa una nova edició
del Tasta SQV a casa. La bona acollida
de l’anterior, al mes de juny, ha estat
un dels motius per repetir la iniciativa,
proposant ara una edició extraordinària i millorada de l’esdeveniment.
Quan?
Aquest tindrà lloc des de divendres
27 de novembre, coincidint amb l’encesa de llums de Nadal, fins diumenge 6 de desembre.

Qui hi participa?
Els 20 restauradors
participants són els següents:
• El niu del mussol
• Lossum
• Avui no cuino rostisseria
• Bar la Lila
• Casa Marieta

Quan es podran començar a fer les
comandes?
Les comandes es podran fer a partir
del proper divendres dia 20, moment en què també es donarà a conèixer l’oferta gastronòmica.
Com?
Des de la plataforma web www.tastasqvacasa.cat , on hi haurà publicada l’oferta gastronòmica dels establiments participants.
Una vegada s’accedeix al menú amb
l’oferta gastronòmica es podran veure
els establiments restauradors en ordre
aleatori classificats per franges de dinar, sopar o dinar i sopar.
Des de la plataforma web, la ciutadania podrà fer l’encàrrec als establiments participants, on acordaran el
dia i hora de recollida. En aquest pas,
la ciutadania proporcionarà un cor-

• Artbò pastisseries
• The Boss American Bar
• El nesprer restaurant rostisseria
• Frankfurt se7
• El Racó de Sant Quirze
• La bodega bar restaurant
• Cafeteria Rostisseria el Raconet
• El fumet

reu electrònic per tal de poder rebre la
confirmació de la comanda i un telèfon
perquè tant l’organització com l’establiment puguin contactar en cas que
sorgeixi alguna incidència.
El pagament es farà en el moment
de l’entrega de la comanda. La ciutadania haurà d’ensenyar el codi QR que
hauran rebut en el correu de confirmació i l’establiment participant l’haurà
de validar en el moment que es lliuri la
comanda, per tal que quedi registrada
en la plataforma web com a entregada.
En aquesta edició s’ofereixin menús
que oscil·len entre els 10 i els 20 euros,
dels quals 10€ o 5€ respectivament seran subvencionats per l’Ajuntament.
Així, la ciutadania podrà gaudir de menús de bona qualitat i/o quantitat a un
preu molt econòmic que oscil·larà entre els 5 i els 10 euros.

• Bar los Pajaros
• Pastisseria Mix
• El Castellet
• Tutto pizza
• Pizza a punt
• Llet i Teca
• El Tirador

Ajuts per
superar els
tancaments
L’Ajuntament continua treballant
per oferir noves ajudes a tots els
comerços que s’han vist obligats a
tancar en aquesta segona onada de
la pandèmia.
La subvenció dels menús del Tasta a casa ha estat possible gràcies a
la subvenció per part de l’Ajuntament d’una partida al Pressupost
Municipal per import de 30.000
euros. Una acció que té com a objectiu donar suport als restauradors i
establiments que han hagut de tancar a causa de la pandèmia. Aquestes accions se sumen a la primera
edició del Tasta a casa que va tenir
lloc al mes de juny, amb una dotació
en el seu moment de 25.000 euros
per als restauradors locals.
Recordem també que l’Ajuntament ja va destinar el seu moment
una altra partida per un import total de 88.000 euros per donar suport al teixit comercial i al de serveis del municipi, de manera que
puguin fer front a les despeses habituals relacionades amb l’activitat
i que han hagut de pagar malgrat el
tancament. Malgrat que el termini per sol·licitar aquestes subvencions va finalitzar el passat 23 de
novembre, es poden seguir sol·licitant fins l’exhauriment de la dotació i fins el 31 de desembre.

Promoció Econòmica

L’Ajuntament
incrementa en més
d’un 76% les ajudes
al sector econòmic
L’Ajuntament de Sant Quirze incrementarà en més d’un 76,23% les ajudes al sector econòmic del municipi.
Així ho preveu el Pressupost Municipal de 2021, que destina un total de
178.400 euros als ajuts a l’economia
i l’ocupació local. La previsió per
al nou exercici suposa l’increment
d’un total de 136.000 euros, és a dir,
47.400 euros més que l’any anterior.
Aquest pressupost es materialitza
en diversos àmbits. D’una banda,
els convenis amb tres entitats: l’Associació de Comerciants, les Dones
empresàries de Sant Quirze i el futur Gremi de restauració de SQV.
Aquestes partides, en el cas de les
dones empresàries i la restauració,
es creen amb una dotació de 2.500

euros respectivament; i en el dels
comerciants, es creen també de nou
amb un pressupost de 5.000 euros.
Pel que fa a la promoció econòmica i els ajuts, aquests es creen amb
una nova dotació total de 100.000
euros. En el cas del Tasta, per exemple, l’increment es dobla, passant
als 50.000 euros, 25.000 euros més
que l’any anterior.
La formació, així com la dinamització comercial i els mercats, han vist
incrementades també les seves dotacions per aquest nou any. La partida
per als mercats sumarà un total de
8.400 euros, una dotació que es veurà incrementada per poder mantenir
les mesures de seguretat amb motiu
de la Covid-19 en aquest àmbit.

Merceria Folch
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A SQV el darrer any s’han atès 52
nous casos de violències masclistes
Aquests se sumen ja a un total de
104 casos el 2020

"El grafiter ha de ser
l'altaveu de la societat"

El grafiter Werens crea un mural
homenatge a la gent gran
Una de les parets exteriors del Casal
Serra de Galliners estrena des de fa
uns dies una obra de l’artista sabadellenc Werens (Ramon Puig). L’Ajuntament ha encarregat el mural a aquest
polièdric artista com a reconeixement
a les persones grans del municipi, un
homenatge a la seva experiència, en un
moment especialment delicat.
Werens, amb un reconegut prestigi arreu del món i més de 30 anys de
trajectòria, ens explica que “l’objectiu d’aquest mural té una part
simbòlica doncs les generacions que venen per sota, la gent
gran, ens ajuda a ser qui som.
Són les que reguen les noves generacions i són qui ens hauríem
d’escoltar més. Elles ens ajuden
a créixer. La gent gran té una experiència que hem d’aprofitar,
especialment la gent que té poder i que està gestionant aquesta pandèmia i aquesta situació
tan complicada”. Segons l’artista, la
inspiració va materialitzar-se amb fotografies de les mans de la seva mare,
“vaig anar a veure-la, les seves
mans em van inspirar, després
de treballar el concepte, de tenir clar el missatge que vull donar i buscar-ne la part positiva,
necessitava plasmar-ho i vaig
fotografiar les mans de la meva
mare regant per poder després
fer efectiva l’obra”. Així, al mural
del Casal, es poden veure a la part interior les tiges ben arrelades a la terra que “volen representar el pas
del temps i una vida completada
amb èxit. De la terra surten també, rotlles de pel·lícula super8
simbolitzant els records de tota una vida per explicar”. L’obra,
segons l’artista, s’ha de mirar des de
20

la paret de davant, “el més lluny
possible, i si pot ser, plantem-hi
flors a sota, donem-li vida”.
La part més complexa ha estat encaixar l’obra en l’arquitectura externa
de l’equipament “doncs cada espai
és un repte i aquest presentava
les seves dificultats. Una vegada
dibuixada a l’estudi, i posteriorment encaixada a la façana amb
la grua, el moment de pintar ja ha
estat més fàcil”. Sempre, això sí, sota
l’atenta mirada dels avis i àvies del Casal.
Werens manifesta sentir-se satisfet amb
el resultat de l’obra. Una feina que se
suma a altres locals, doncs la difícil situació de pandèmia ha obligat l’artista a
adaptar-se darrerament. De fet, segons
afirma, busca en la complexitat l’oportunitat, assegurant que “hem de rein-

ventar-nos i qualsevol cosa pot
esdevenir un punt d’inspiració. El
grafiter ha de ser l’altaveu de la societat, de les queixes. Actualment,
amb aquesta pandèmia, s’està
fent evident quin gran control hi
ha sobre la societat, quin grau de
manipulació, com la gent es deixa
portar per la por... Penso molt en
com, com a artista, puc explicar
això, encara no he fet cap mural al
respecte, però ho tinc al cap”.
Ara per ara, Werens centra els seus
esforços en l’exposició que prepara a
Sabadell a la sala Impactes Visuals, una
mostra d’escultures en 3D que inaugurarà al desembre i que és una experiència pionera per a ell. Com a desig, somnia amb “agafar la furgo de nou
per veure món, ho necessito”.

SQVactualitat

L’impacte de gènere de la pandèmia:
les violències masclistes
La Covid 19 provoca
conseqüències en diversos
àmbits socials i afecta
desproporcionalment
dones i homes
La crisi sanitària originada per la Covid-19 ha provocat greus conseqüències en diversos àmbits. Les mesures
de contenció han comportat repercussions socials rellevants, entre
elles, l’impacte de gènere, especialment, en les violències masclistes.
Des del Servei de Drets Civils i de
Gènere s’ha iniciat el seguiment de
nous casos per violències masclistes
molt especialment a partir de març
de 2020, moment què coincideix
amb el confinament, i que baixa considerablement a l’estiu, quan ja es
permet la sortida al carrer de la població en general. Així mateix, l’augment torna a ser preocupant de nou
aquests mesos de tardor. A més, el
Servei, ha intensificat l’acompanyament dels casos que ja es trobaven en
seguiment, donat que en la majoria
de situacions, la seva complexitat, intensificada per la situació de confinament i pandèmia, així ho ha requerit.
Per franges d’edat, el sector més afectat és el de les dones d’entre 30 i 44 anys,

seguit de prop per les de 45 a 64 anys, en
l’àmbit de la parella i/o ex-parella.
Per tant, podem dir que la pandèmia, més enllà de les conseqüències
directes sobre la nostra salut, ha deixat al descobert les desigualtats
de gènere, que han quedat més
visibles, però no més pal·liades. De
fet, es parla d’una triple dimensió de
la pandèmia: sanitària, social i econòmica que afecta de manera diferent a homes i dones:
• Sobrecàrrega del treball sanitari i
de serveis essencials. Les dones representen el 70% del personal sanitari a tot el món.
• Centralitat de les tasques de cures.
• Major precarietat de les dones i pobresa laboral.
• Augment del risc de violència masclista i altres tipus de violències contra les dones.
Les dones, les més afectades
laboralment
Un 72% de les dones a Catalunya continuaven treballant després del confinament, enfront d’un 75,2% d’homes
La diferència de persones aturades
entre homes i dones al març de 2020
és de més de 100 persones a Sant
Quirze del Vallès

Establiments segurs
contra les violències
masclistes
Les farmàcies esdevenen aquests
dies establiments segurs contra
les violències masclistes. L’Institut
Català de les Dones (ICD), Mossos d’Esquadra, i els establiments
que estan operatius en aquests dies de confinament col·laboren en
la campanya “Establiment segur
contra la violència masclista”. Una
dona que s’acosta a un establiment i
veu aquest cartell sap que pot comptar amb algú, que serà escoltada i
podrà explicar la seva situació i que
aquesta persona trucarà per ella al
900900120, per ser assessorada
per professionals de l’advocacia,
psicologia i l’atenció social, o al 112
en cas d’emergència.  Amb aquest
missatge es vol ampliar el suport
social a les dones que travessen
aquestes situacions i que actualment poden estar aïllades.
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Carme Rivera

el Gael i l’Astrid necessiten més
atenció. Vam fer torns on jo (Lars)
treballava sense interrupcions pel
matí i la Joke mig-treballava amb
Gael i Astrid. I a les tardes, canviàvem. Vam evitar les propostes
i deures que utilitzaven tecnologia
per afavorir la lectura i la creativitat. Però també vam viure moments d’estrès i confrontament
per no poder sortir al carrer...”.

Famílies i teletreball:
experiències per reflexionar
El teletreball ha estat i és el concepte
que més es posa sobre la taula durant
aquesta pandèmia. En ocasions imposat, altres recomanat, les famílies,
han hagut de compaginar-ho tot per
conciliar vida laboral i familiar. El
que abans era un menjador de casa,

ha esdevingut una aula escolar, un
xiquiparc i la taula del despatx. De
vegades, amb una angoixa que voreja
el pànic, mares i pares treballadores
tiren endavant com poden per compaginar els seus llocs de treball amb
el tancament temporal d’aules.

En aquestes pàgines diferents models de famílies santquirzenques ens
expliquen les seves experiències tant
durant el confinament estricte de la
primavera com durant tancaments
preventius les darreres setmanes.

DIES LLARGS, JORNADES
LABORALS SENSE FI
L’Anna Garcés, mestra de l’escola Lola Anglada i mare de tres fills: el Lluc
(8), el Marc (5) i en Jordi (2) explica
que durant el confinament “mentre

ha estat 10 dies en confinament
preventiu. No va poder anar a l’escola i vaig haver d’organitzar-me
per teletreballar amb ell a casa. El
petit tenia una sessió en línia diària amb la professora i no va poder
connectar-se tots els dies perquè
jo també tenia sessions a la feina.
Amb el teletreball és difícil estar
al 100% pel petit i fa difícil combinar-ho. El meu marit treballa fora
i per tant durant el dia no estava”.

fem una reflexió de tant en tant per
valorar i comparar els aspectes de
les nostres vides, podem escollir
cap a on anar. I l’autonomia dels infants és clau, és un valor que ajuda
molt després perquè en situacions
complicades redueix molt el treball
dels pares, especialment en una família nombrosa”.

el petit feia la migdiada, i a partir
de quarts de deu de la nit, quan
els nens dormien, corregia i preparava tasques. Per a les famílies
ha estat molt dur, teletreballar
ha suposat una inversió molt més
gran d’hores de feina per aconseguir els mateixos objectius”.

La Carme Rivera, família monomarental i mare del Matteo de 5 anys, és
músic de professió. Ella assegura que
“el fet d’estar sols les 24 hores, on

no hi havia un pare, o un germà,
amb qui pogués conviure a estones, el criteri d’una tutora, d’algú
altre, va complicar en alguns moments el confinament”.
I és que, “el nivell d’estrès quan
estàs confinat s’eleva”- diu la San-

dra Menéndez, mare de tres fills:
Adrià (12), Oriol (8) i Manel (4) i tècnica de projectes d’una oenegé: “tens
la sensació de no poder arribar a
tot. Van confinar la classe de P4
del Manel per un positiu i el petit

El moment de descans per a la família del Lars i la Joke arriba a les 10 de la
nit quan la canalla dorm. Tenen quatre
infants: Sarai (10 anys), Mayka (8), Gael (3) i Astrid (1). La Joke és líder d’un
equip global de finances i teletreballa
cada dia de la setmana. Lars és consultor de tecnologies Microsoft i també teletreballa tots els dies. El confinament
ha estat dur per aquesta unitat familiar:
“som humans i tenim límits. Jo- diu
en Lars- vaig patir una mena de depressió per primer cop en la meva
vida després del confinament del
març perquè no sabia si ajustar-me
a tots els canvis o simplement esperar que tot tornés a ser com abans
en un any. Amb la família i la feina
sempre podem fer més i millor. Si

“En conciliació
familiar falta molt
camí per recórrer”
Carme Rivera

“A vegades tinc la sensació que
sóc menys productiu- comenta en
Lars- que abans, per la combinació de tenir un horari reduït per
obligacions de família però amb
la mateixa càrrega de treball”.

L’Almudena, professora de l’escola
institut Onze de Setembre, tutora de
3er A i mare de 2 fills de 7 i 4 anys, ha
estat confinada del 5 al 12 d’octubre
amb la seva classe, i teletreballant.
“Era important establir una rutina perquè el teu cervell s’adapti
al nou estat. Els primers dies era
complicat la conciliació familiar.

FAMÍLIES AMB
NECESSITATS ESPECIALS
L’Emma Conesa, mare del Marc (4)
i de l’Hugo (6), el gran amb Trastorn
de l’Espectre Austista, és infermera
de professió i ella, el seu marit i tota la família, van contagiar-se de Covid-19 durant la primera gran onada
del març: “la primera vaig ser jo i

Sandra Menéndez i els seus tres fills

L’Almudena, tutora i mare de dos fills

Tots necessitaven una adaptació
a la nova situació, tant les famílies
dels infants com la meva família.
Al final, vaig prendre la decisió de
delimitar l’horari laboral, quan els
meus fills tornaven a casa de l’escola fins que anessin a dormir era
l’estona familiar. Si els docents
ens estressem no podem atendre
als infants i pensar amb claredat”.

MALABARISMES
La Carme Rivera apunta que perquè
ella pogués teletreballar durant el confinament mare i fill tenien sempre les
activitats molt ben organitzades: esmorzar a la mateixa hora, feinetes
amb l’ajuda de les propostes de l’escola, preparació del dinar, pel·lícula, manualitats, sopar i a dormir a

la mateixa hora. Una rutina que la

Sandra intentava seguir malgrat que el
petit havia de jugar sol a estones o amb
la tablet: “quan el gran arribava a casa, m’ajudava amb el petit per poder continuar teletreballant!”.

“Quan el gran
arribava a casa
m’ajudava amb
el petit per
poder continuar
teletreballant!”
Sandra Menéndez

La Joke i el Lars, asseguren que “la
Sarai i la Mayka van passar tot el
confinament llegint a soles però

no em podia aïllar, per a un nen
amb trastorns de llenguatge veure’m els llavis i la cara és essencial. Ell està acostumat a entendre i
veure les meves expressions. Així
que ens vam acabar contagiant tots
i quedant-nos a casa. Com que teníem temps, vam establir uns horaris molt marcats, per poder anticipar-li a l’Hugo quines tasques
desenvoluparíem a continuació”.

El problema va venir quan l’Emma
es va haver de reincorporar a la feina
i el seu marit va haver de teletreballar
amb els dos petits a casa: “Llavors va
ser molt dur. Allà no hem tingut
ajudes de ningú. Ens hagués fet
falta la vetlladora o la professora a
casa quan es podia sortir de casa,
l’única ajuda que necessitàvem era
d’una persona perquè era impossible teletreballar amb un nen amb
necessitats especials. Va ser molt
dur i emocionalment encara ens
estem recuperant”.

Afortunadament, l’Hugo, en tornar
a l’escola i amb moltes hores de terapeuta privat, ha pogut recuperar tot
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Els fills de l'Emma Conesa

L’aula d’estudi
torna a la biblioteca
municipal

el que ha perdut durant el confinament i ara torna a ser un nen feliç en
una escola, el Taula Rodona, on la
família se sent encantada.

“El teletreball no
és ni de bon tros
la millor manera
de portar a terme
aquesta feina”
Anna Garcés, professora
Lars Lynch, amb la petita de la família

LES EMPRESES, HAN
ESTAT A L’ALÇADA?
En el cas de la Sandra Menéndez,
“l’oenegé estava preparada per al
teletreball. El problema no era això, sinó que quan ho hi ha escola i
convius amb els nens a casa, amb
tot el que comporta la pandèmia
emocionalment, es fa molt difícil”
El Lars comenta que “vaig demanar una reducció de jornada durant el confinament d’abril, però
era massa difícil condicionar els
clients a què només treballo al
matí i vaig tornar a jornada completa. I la reducció d’ingressos
tampoc no ajudava. Penso que
hauríem d’avançar cap a treballs
orientats a resultats on els horaris i hores dedicats no són decisius en la carrera d’algú”.
La Carme assegura que “ falta
molt camí per recórrer. Tot i que
vaig poder arribar a un acord
amb l’empresa on treballo és força difícil. A mi m’agradaria gaudir encara més del meu fill i no
puc. Hi ha empreses sensibilitzades, vull pensar això, però ho
veig molt utòpic...”.

En el cas del sector de la docència l’Anna apunta que “després del

primer confinament segurament
sabríem reaccionar i respondre
molt millor perquè hem après a
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Anna Garcés, intentant treballar i fer feinetes

fer-hi front. Però no és, ni de bon
tros, la millor manera de portar a
terme aquesta feina. El que manca és que tot l’entorn empresarial
tingui la capacitat d’adaptar-s’hi i
facilitar que els treballadors puguin atendre les seves necessitats
familiars. Nosaltres també hem
conegut més de prop les dificultats de moltes famílies per atendre els seus fills a causa dels seus
horaris laborals”.

I és que com diu en la família de
la Joke, “hi ha molt pocs anys en
què els meus fills seran petits i
els hauríem d’aprofitar”.

Per tot això, l’Almudena apunta la
importància d’estar bé també amb
nosaltres mateixos, tranquils i no

estressar-nos amb la situació, establint uns horaris de treball i donar
descans al nostre cervell amb altres
activitats que ens donin plaer.

“A vegades tinc la
sensació que sóc
menys productiu per
tenir un horari reduït
per obligacions de
família però amb la
mateixa càrrega de
treball”

Aquest hivern es posa en marxa, de
nou, l’aula d’estudi, del 21 de desembre al 3 de febrer de 2021, a la
biblioteca municipal.
L’horari d’obertura serà de dilluns a diumenge, de 10 a 13 hores i
de 16 a 20 hores. En aquesta edició,
s’ha suprimit l’horari nocturn en
aplicació a les mesures de contenció de la Covid-19. D’altra banda,
l’aforament estarà condicionat a les
mesures que en aquell moment estiguin determinades, i l’accés, fora de
l’horari habitual de la biblioteca, es
farà pel pati inferior d’aquesta.
L’aula romandrà tancada les vigílies i els festius de Nadal, així
com del 2 al 7 de gener per diverses
activitats nadalenques que tenen
lloc a la biblioteca.
Tanmateix, tenint en compte l’època d’exàmens, l’aula tornarà a obrir
amb els mateixos horaris, del 22 de
febrer al 5 de març, per atendre les
necessitats dels i de les estudiants.

L’Ajuntament
edita una revista
de Nadal pels infants
La nova publicació infantil
està pensada com un petit
obsequi per acomiadar
un any que ha estat molt
complicat, i de contínua
adaptació per a tothom,
especialment pels infants.
La revista Nadal SQV té vint pàgines
que recullen continguts diversos,
principalment de temàtica nadalenca. Aquesta ha comptat amb la col·
laboració de diferents entitats locals
i de veïns i veïnes del municipi.
El Grup d’Investigació i Història
de Sant Quirze ha assessorat per a la
redacció d’un reportatge sobre el neolític a Sant Quirze del Vallès. També, Sant Quirze Natura ha col·laborat en una proposta sobre la flora i

fauna de la serra de Galliners. Les
oenagés de la Mesa de Cooperació,
Ateneu del Món, Acció Solidària del
Vallès, Cooperación y Ayuda y Nuevos Pasos, han col·laborat amb la revista explicant com se celebra Nadal
als països on es desenvolupen projectes de cooperació.
La publicació inclou també un
conte de Laia Prat, que forma part
d’un taller d’escriptura creativa que
l’autora imparteix a escoles i biblioteques, uns passatemps familiars
ideats pel santquirzenc Toni Guillamon, i una recepta de cuina de la
nutricionista Anna Gispert.
La revista es repartirà entre
l’alumnat de primària de les escoles
del municipi durant la primera quinzena de desembre, abans de l’inici de
les vacances escolars de Nadal.

Per a més informació:
Servei de Joventut Canya Jove
canyajove@santquirzevalles.cat
Tel. 93 721 68 00 (ext. 5600)
607 54 57 84
@canyajove

Lars Lynch
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Amb el desig de
dignitat, salut
i llibertat per a
tothom, Bon Nadal
i un millor any
2021!
Estimades,

SQVpolítica municipal

BONES
FESTES

BONES FESTES I
FELIÇ ANY NOU 2021

Aquest any voldríem donar tot el nostre
escalf a les veïnes i veïns de Sant Quirze
que estan patint qualsevol de les conseqüències de la covid19 sigui a nivell social, econòmic o sanitari. Els enviem molts
ànims per seguir endavant. I us desitgem
un Bon Any 2021.

S’acosta Nadal. Un Nadal que no podrem
celebrar com sempre, ja que ve acompanyat de mesures restrictives per a lluitar
contra la Covid-19.
Un Nadal marcat d’absències. Famílies
i amics que no podran reunir-se, persones
que han perdut éssers estimats, llars que
pateixen pèrdua d’ingressos. L’any 2020
ha estat un any molt dur i romandrà en la
memòria col·lectiva.
2020 també ha estat un any solidari.
Hem descobert noves maneres de ser i de
sentir, de viure el futur amb esperança.
Mai hem estat tan separats i alhora tan a
prop. Desitgem que l’arribada de les vacunes comporti la fi de la pandèmia.
2021 tindrà un començament difícil.
Esperem que el govern local, dins de les
seves competències, prioritzi a la ciutadania prenent les mesures adients per prestar l’ajuda necessària per a la recuperació.
Des del PSC Sant Quirze volem mostrar el nostre suport i agraïment a totes les
persones que han estat i estan treballant
en aquest temps tan difícil. Al personal sanitari. A les persones que estan en primera línia, als treballadors essencials, als voluntaris, a les associacions i entitats per la
seva solidaritat. Als autònoms, comerços,
restauradors i a totes les empreses que
lluiten diàriament per reobrir o mantenir
els seus negocis en peu. A totes les veïnes i
veïns del nostre poble.
El PSC Sant Quirze continuarà estant
al vostre costat, vetllant pels interessos de
tots i totes, en tots els barris i en tots els
assumptes socials. Encara que el govern
local estigui en majoria absoluta, com a
oposició responsable, continuarem fent
valdre la nostra veu per defensar els drets
de tota la ciutadania.
Seguim totes les mesures sanitàries.
Cuidem-nos!

En aquest any tan diferent i estrany, volem tenir un record molt especial per a
totes les persones que ens han deixat, per
llurs famílies i companyes; us tenim ben
presents. Com també tenim presents a les
que esteu patint la crisi econòmica generada per aquesta pandèmia. Donar-vos
molts ànims i dir-vos que entre totes ens
en sortirem.

Quan el món viu amb respecte
i es designi és tolerant...
Quan sa glosa és aquell cant
que s’entona amb so d’afecte...
Quan s’acord és es prospecte
i educar un fet principal...
Quan volem curar es mal
des consum que ens enverina...
És quan neix sa llum divina.
És llavors que ve Nadal.
Soca de mots – Associació d’amants de
la glosa de Menorca

Web: www.juntspersantquirze.cat
Facebook: www.facebook.com/
juntspersantquirzev
Twitter: @JuntsSQV
Més articles a:

26

MOLT BONES FESTES I UN FELIÇ
ANY NOU 2021

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

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

UN NADAL DIFERENT

El Nadal

Otro año termina, pero este no ha sido
uno más. Nadie esperaba, ni podía imaginarse que una pandemia a nivel global nos
colocará en la situación que hemos vivido.
És un any molt difícil, molt dur, tant en
l’àmbit emocional com econòmicament
parlant. Tots coneixem a persones que
han estat o hi són en ERTO, altres estan
a l’atur. També hem viscut moments molt
complicats, confinats a casa esperant que
en aquelles xifres que cada dia anunciaven, no estiguessin familiars, amics, coneguts o veïns, desitjant en tot moment que
s’aturessin les dades, que tot millores.
Pero esta situación también nos ha enseñado otra cara más amable, más bonita.
Grupos de jóvenes que se organizaban para
atender y socorrer a los más débiles. Mujeres
y hombres con ganas de colaborar y aportar.
Empresarios que se han reinventado y han
transformado sus negocios para ofrecernos
los productos y servicios más necesarios en
estos momentos difíciles. Un hotel convertido en hospital , una empresa gráfica que se
redescubre haciendo mascarillas etc..
I com no recordar en aquest escrit, a tot
el personal sanitari que dia a dia y sense
descans han estat al peu del canó. També a tots els policies I FSE que han vetllat
per nosaltres al carrer. Són molts els que a
pesar de les circumstàncies han aconseguit
que tota estiguem més tranquils i cuidats.
Este año se marcha y todos estamos
esperanzados en que algún momento del
próximo, con una vacuna ya efectiva, podamos olvidarnos de esta nueva normalidad
y volver a la vida, esa sÍ, normal. Para ello
será necesario hacer política útil, que más
que nunca tenga en cuenta y ayuden tanto
a los ciudadanos como a las empresas.
En aquest mes de desembre, les festes no
seran com sempre les hem viscut. Venen
diferents, però tot i això des de l’agrupació
de Ciutadans Sant Quirze volem desitjar os
un BON NADAL, que gaudiu d’aquestes
dates tan assenyalades amb la família i els
amics sempre respectant les restriccions i
recomanacions de sanitat que ens ajudaran
al fet que l’any vinent tot sia millor.

El Nadal fa que una vareta
màgica s’agiti damunt del
planeta. Per aquest motiu, tot
és més bonic i més suau

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

Correu: sqvencomu@gmail.com
Més articles a:

Norman Vicent Peale
Avui, més que mai, és temps en que s’han
d’aparcar les diferències i mirar de trobar
el que ens uneix...

Recordeu
que...
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
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Ple municipal

El Ple aprova despeses
extraordinàries per pal·liar
els efectes de la pandèmia
L’Ajuntament destinarà més de
142.000 euros en despeses generals per pal·liar els efectes de la
pandèmia. Així ho va aprovar el
ple ordinari d’octubre, amb el suport tots els grups municipals.
El ple va aprovar un crèdit extraordinari i suplements de crèdit per afrontar despeses generals relacionades
amb la Covid-19. L’Ajuntament ha
hagut d’assumir despeses per pal·liar
els efectes de la pandèmia que seran
necessàries fins a finals de l’exercici.
És el cas de l’adquisició de materials
de prevenció i serveis extraordinaris
de desinfecció, elements de mobiliari per evitar contagis, increment de
les ajudes alimentàries per a famílies en situació vulnerable, adquisició
d’equips informàtics per adaptar-se
al nou entorn telemàtic, etc. En total, més de 142.000 euros finançats
mitjançant romanent de tresoreria
que es destinaran a aquests objectius.
El punt també va aprovar crèdits i
suplements de crèdit que inclouen el
cànon de l’abocador, que s’ha vist incrementat, i també per a la recollida
integral d’escombraries i la neteja viària, fruit de l’augment de les tasques
de neteja i desinfecció.
Sant Quirze per l’Energia Pública
El ple va aprovar la participació en els
acords fundacionals de l’Associació
de Municipis i Entitats per a l’Energia
Pública. La participació a l’associació
permetrà al municipi tenir veu davant
les altres administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució d’energia i assolir
una comercialització justa i equitativa.
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L’Associació de Municipis i Entitats
per l’Energia Pública (AMEP), té com
a objectiu impulsar la titularitat, la propietat i la gestió públiques de les xarxes de distribució d’energia elèctrica;
desenvolupar accions per promoure
una transició energètica cap a un model energètic que sigui just, democràtic
i sostenible, així com també assessorar
els municipis que tinguin aquests mateixos interessos. L’associació, que vol
ser constituïda al llarg de l’any 2020,
esdevé un instrument molt útil per
treballar i assolir aquests objectius.
Actualment integren l’Associació
un total de 83 municipis i entitats
que representen 2.973.422 ciutadans i ciutadanes d’arreu del país.
El punt ha estat aprovat amb els vots favorables de Junts per Sant Quirze, Sant
Quirze en Comú, Junts per Catalunya, i
Ciutadans; i l’abstenció del PSC.
En un altre ordre de temes, cal remarcar que el ple també va aprovar
per unanimitat la pròrroga de la vigència del Pla Local de Joventut 20172020 fins el 31 de desembre de 2021.
Finalment, es va aprovar la baixa de
l’Ajuntament com a membre de l’Asso-

ciació Àmbit B-30. El punt s’ha aprovat amb els vots a favor de Junts per
Sant Quirze i Sant Quirze en Comú; i
les abstencions del PSC, Ciutadans i
Junts per Catalunya.

Els Pastorets tornen
a la Patronal per Nadal

Lliurament
del Premi
Mussol
de Sant Quirze 2020

L’entitat Pastorets SQV i l’Ajun-

El diumenge 13 de desembre, la
Sala Josep Brossa de la Patronal
acollirà el lliurament dels premis
Mussol i Mussolada 2020. La
directora de la Societat Coral Il·
lustració Artística i la Bella Quirze Band, Lourdes Garcia rebrà el
guardó de l’edició 2020 de mans
de l’alcaldessa, Elisabeth Oliveras,
després que l’acte s’hagués de suspendre el passat mes d’abril a causa de la pandèmia. L’Escola Municipal d’Adults l’Olivera, per la
seva banda, rebrà el Premi Mussolada. L’acte es retransmetrà en línia i en directe a través de www.
santquirzevalles.cat/directe.

tament de Sant Quirze del Vallès estan ultimant els detalls per

dur a terme la quarta edició dels
Pastorets Infantils al poble. La
data d’estrena està prevista per
dissabte 19 de desembre a la Sala Josep Brossa de la Patronal

Mocions
• Moció presentada pel PSC-CP, a favor de la protecció del sistema sanitari
d’atenció primària. No prospera. Vots
a favor: PSC, Sant Quirze en Comú,
Ciutadans. Vots en contra: Junts per
Sant Quirze, Junts per Catalunya.
• Moció presentada pel PSC-CP, per
l’adhesió al pacte de Theguise en
contra del maltractament animal.
Aprovada. Abstencions: Junts per
Sant Quirze. Vots a favor: PSC, Junts
per Catalunya, Sant Quirze en Comú,
Ciutadans.

i també tindran lloc representacions els dies 20 i 27 de desembre i
10 de gener de 2021 si les condicions sanitàries ho permeten. Les
localitats es posaran a la venda a
http://entrades.santquirzevalles.
cat a un preu de 2€ i la recaptació
es destinarà a la Marató de TV3.
La darrera representació prevista
es destinarà exclusivament a públic

major de 65 anys i es retransmetrà en directe i en línia a través de
www.santquirzevalles.cat/directe.
Els joves actors i actrius del poble han hagut de realitzar força assajos en línia combinats amb algun
de presencial a causa de la pandèmia que estem vivint. Tant el director, Albert González, com el conjunt de participants han hagut de
donar el millor de si mateixos per
poder tirar endavant aquesta quarta edició. L’obra narra les aventures
dels pastors Lluquet i Rovelló, que
s’enfrontaran a Satanàs i els seus dimonis que intenten impedir el naixement de l’infant Jesús.

El ple es pot veure en el canal de Youtube de l’Ajuntament.

Diversos actes ompliran l’agenda cultural
durant aquestes dates
El passat 27 de novembre, la inauguració de la il·luminació nadalenca va iniciar l’agenda d’activitats culturals coincidint amb la
desescalda de restriccions. Durant
aquestes dates estan previstes diverses iniciatives com la representació de “Hai, la pescadora de
somnis”, adreçada al públic familiar i que tindrà lloc el proper 12 de
desembre, a les 12 hores, al pati
de la Biblioteca. El mateix dia 12
al vespre i a la Sala Josep Brossa de la Patronal es durà a ter-

me el tradicional concert de Nadal
de l’Ateneu del Món amb el grup
Merry Fool Christmas i les seves
“Nadales des de Broadway”. El
dia 19 de desembre al migdia, el Pati de la Biblioteca acollirà un concert
del grup santquirzenc Blue Apples
que celebra el seu 5è aniversari. Les
entrades per a aquests espectacles
les podeu aconseguir a http://entrades.santquirzevalles.cat.
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El cinema
familiar
arriba a la
Biblioteca

La MTASQV
torna
al gener
de 2021

Els propers dies 21, 22 i 23 de desembre, la sala d’actes de la Biblioteca acollirà el Cicle de Cinema
Familiar en Català que havia de
tenir lloc durant el novembre. Les
sessions seran gratuïtes i començaran a les 18 hores. Es projectaran respectivament les pel·lícules
“Fritzi. Un conte revolucionari”, “Les vides de Marona”
i “Laban i Labolina”. Les entrades es poden reservar a http://
entrades.santquirzevalles.cat,
on trobareu també l’argument de
les pel·lícules. Les projeccions es
duran a terme seguint la normativa vigent que contempla un aforament reduït, 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.

La Mostra de Teatre Amateur de
Sant Quirze del Vallès (MTASQV) tornarà al gener de l’any vinent
amb dues representacions a la Sala
Josep Brossa de la Patronal. La primera tindrà lloc el 17 de gener a les
18.30 hores. El grup Kòmix de La
Garriga interpretarà “L’adefesi”
de Rafael Alberti. L’obra estava prevista per al passat 22 de novembre
però s’ha posposat a aquesta nova
data a causa de les restriccions vigents en aquell moment.
Una setmana després, el 24 de
gener, també a les 18.30 hores, es
durà a terme la representació de
“Mamaaa!!!” (fotografia), de la
companyia de Banyoles Teiatròlics
i text de Jordi Sànchez i Pep Anton Gómez. Es tracta d’una comèdia on dos germans a la seixantena
es desesperen mentre esperen que
la mort de la seva mare rica els resolgui els problemes econòmics.
Les localitats d’ambdues obres,
que tenen un preu general de 8€,
es poden aconseguir a http://entrades.santquirzevalles.cat. La
MTASQV està organitzada per Onze al Teatre i l’Espai d’Arts Escèniques, amb el suport de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.

130è
aniversari
del
naixement
del pintor
local Joan
Vila-Puig
El passat 10 de novembre es va
commemorar el 130è aniversari
del naixement del pintor local Joan Vila-Puig. Per tal de celebrar
l’efemèride, el col·lectiu Enfocats
per la fotografia de SQV, nascut
en el si del Club Excursionista,
comparteix amb la ciutadania un
vídeo sobre l’exposició que estaven preparant i que, malauradament, no han pogut inaugurar-la a
causa de la pandèmia sanitària. El
títol de la mostra és “Ahir i avui
dels paisatges de Vila-Puig.
El seu món pictòric expressat
amb “pinzells” de fotografia”.
Malauradament, la pandèmia ha
dificultat la possibilitat de poder
fer la mostra en format presencial en aquesta data assenyalada. El
col·lectiu i l’Ajuntament treballen
conjuntament per fer-la tan aviat
com sigui possible.
Gaudiu del vídeo del projecte:

Sant Quirze del Vallès
es prepara per l’arribada
de Ses Majestats
els Reis d’Orient
El dia 5 de gener de 2021, Sant Quirze rebrà la visita de Ses Majestats els
Reis d’Orient, Melcior, Gaspar i Baltasar. L’Ajuntament i el centre d’operacions reials fa mesos que treballen
en aquest esdeveniment que enguany
estarà marcada per les mesures de
contenció de la pandèmia. Segons ha
declarat Melcior, el rei blanc, “tenim
diverses propostes damunt de la taula
i estem estudiant amb l’Ajuntament

quina serà la millor opció. El que tenim clar ambdues parts és que volem
saludar al major nombre de persones
possibles i estem esperant a que les
autoritats competents es pronunciïn
al respecte. Això sí, el repartiment de
regals durant la nit està garantit”. Els
detalls sobre com es durà a terme la
visita de Ses Majestats a Sant Quirze
del Vallès es farà públic a www.santquirzevalles.cat.

Nou servei
d’enviament
de cartes en línia
L’Ajuntament i el centre d’operacions reials han posat en marxa un
nou servei en línia per poder rebre els desitjos i la llista de regals
de totes les famílies del poble. El
correu electrònic estarà operatiu a
partir del 15 de desembre, moment
en què els i les patges que treballen
colze a colze amb Ses Majestats
aniran gestionant l’arribada dels
missatges i coordinant les comandes. Apunteu-vos l’adreça: sesmajestats@santquirzevalles.cat!

El campament reial es trasllada
a la Biblioteca Municipal
i es gestionarà mitjançant cita prèvia
Abans de rebre a Ses Majestats Els Reis
d’Orient, l’Ambaixadora Reial instal·
larà el seu campament a la Biblioteca
Municipal i obrirà portes els dies 2, 3 i 4
de gener, de 10.30 a 13.30 hores i de 16
a 20.30 hores. Amb l’ampliació d’horari del campament s’espera poder rebre
així a més famílies. Per poder lliurar
les cartes a l’Ambaixadora i poder participar al bosc dels desitjos caldrà demanar cita prèvia a http://citaprevia.
santquirzevalles.cat a partir del proper
1 de desembre. L’activitat complirà

amb les mesures d’higiene i seguretat
aprovades pel PROCICAT. Per poder
accedir al campament cal haver demanat cita prèvia, seguir les indicacions
del personal municipal i dels i les patges de l’Ambaixadora, mantenir la distància interpersonal d’1,5 metres amb
persones d’altres grups de convivència,
les persones majors de 6 anys obligatòriament hauran de portar mascareta
i en accedir al recinte, caldrà desinfectar-se les mans amb gel hidroalcohòlic.
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Sabies que?
Twitter anuncia l’arribada de Fleets,
publicacions efímeres d’una durada de 24 hores.
Les Stories de Twitter, ja disponibles!

Gent de SQV

Les piulades més vistes

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
@ajsantquirze · 14 d’octubre
Entrevista a Eduard Guzmán Llansa, santquirzenc amb
una col·lecció de més de 25.000 exemplars de papallones:
“Sense insectes, la Terra no seria com la coneixem”.
bit.ly/3nPx12c
#GentdeSQV #SQV

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
@ajsantquirze

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
@ajsantquirze · 22 d’octubre
Entrevista a l’escriptora de #SQV Mònica
Mendoza @MonicaVentas, autora de ‘Las 12 únicas
maneras de captar clientes’ (10a edició) i una de les
cent conferenciants més rellevants de l’estat espanyol
segons la consultora Thinking Heads.

Les brigades municipals han augmentat les actuacions
de recollida d’escombraries per mantenir nets els
indrets naturals, però ens cal la vostra col·laboració.

8

bit.ly/38f6LsG #MediNatural #SQV

bit.ly/3jiGThq #GentdeSQV

4

Sant Quirze ret homenatge a la gent gran del
municipi amb un mural, obra del reconegut grafiter
sabadellenc Werens, que trobareu als exteriors del Casal
Serra de Galliners de #SQV.

Si us plau, Sant Quirze, cuidem el medi natural!

8
1

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
@ajsantquirze

17

Vídeo del making-of i conversa amb l’artista:
bit.ly/3eO5IAW
@WerensPuig

3

16

1.385 visualitzacions
182 interaccions!

7

995 visualitzacions
240 interaccions!

Les fotos del mes
Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
@ajsantquirze · 28 d’octubre
Entrevista a l’historiador i periodista santquirzenc
Àlvar Maduell, que recentment ha publicat la 2a edició
ampliada d’un recull d’autors editats en català entre 1801 i
1833: ‘Una llengua que no mor, no pot renéixer’.
bit.ly/35NvilQ
#GentdeSQV #SQV

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
@ajsantquirze · 4 de novembre

@ch.freitag
15 d’octubre

Les santquirzenques Montse Avellaneda i la seva filla
Alba Jiménez, integrants del grup Alea, han enregistrat
el seu primer treball, ‘Amb els peus descalços’.
Hi conversem una estona: ‘La música pot ser un
motor per a l’ànima’.
bit.ly/3mNZHqU #GentdeSQV #SQV

362
2
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@crisbabello
4 de novembre

2

8

Un #BondiaSQV elèctric. Impressionant, Christian,
moltes gràcies!
@ch.freitag

353
Moltes gràcies, Cris, per portar la tardor al #BondiaSQV!
@crisbabello
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AGENDA

www.santquirzevalles.cat
Compra o reserva la teva entrada a

http://entrades.santquirzevalles.cat

DISSABTE

DIVENDRES

TEATRE FAMILIAR: “Hai, la
pescadora de somnis”

CONFERÈNCIA VIRTUAL: Pieter
Brueghel, el pintor de les
Kermesses i dels provervis
populars.

12/12

18/12

Hora: 12 h
Lloc: pati de la Biblioteca
Espectacle familiar “Hai, la pescadora
de somnis” de la companyia Giramàgic.
Un cargol de mar i un vaixell de cartró
inicien aquesta aventura poètica.
Màgia, teatre visual i d’objectes.
Aforament limitat.

DILLUNS

CURS: Controla la teva
identitat digital
Hora: de 9.15 a 14.15 h

CONCERT DE L'ATENEU DEL MÓN:
Merry fool Christmas.
Nadales des de Broadway
Hora: 20 h
Lloc: Sala Josep Brossa de la Patronal
A càrrec de Fool of music.
Organitza: Ateneu del Món.
Preu: 10 ¤. Recaptació en benefici de La
Marató de TV3

Hora: 16 h
A càrrec de Muntsa Lamúa. Historiadora
de l´Art per la UB, Presidenta de
l´A12ERI i d´AFOPA (Agrupació d´Aules de
Formació Permanent per a la Gent Gran
de Catalunya).
Les sessions es faran mitjançant l’aplicació
zoom.us. Adreçada a socis de l’entitat.
Organitza: Aula d´Extensió Universitària

DISSABTE

14/12

19/12
s
Place
des
a
t
i
m
i
l

Només fent una cerca del nostre nom
a Google podem veure què torna la
xarxa de nosaltres.Tenim un control
del que fem a la xarxa? Afecta al nostre
procés de recerca de feina? Ho tenen en
compte els professionals de RH? I el que
és més important... Ho puc aprofitar
al meu favor, donant una imatge
professional clara i atractiva?
Inscripcions:
ocupacio@santquirzevalles.cat

CONCERT: 5è aniversari dels
Blue Apples
Hora: 12 h
Lloc: Pati de la biblioteca
El proper dissabte 19 de desembre, a les
12 hores, el pati de la Biblioteca acollirà
un concert per celebrar el 5è aniversari
del grup santquirzenc Blue Apples. Als
concerts de la formació es despleguen
les harmonies del jazz i de la bossa
nova, el ritme trepidant del swing i la
profunditat del blues.

DIJOUS

DIJOUS

CINEMA: Queer Genius

FESTA DE CAP D’ANY FAMILIAR

En el marc de la Mostra Internacional de
Films de Dones Queer Genius és un film
documental íntim que retrata diferents
artistes queer dels Estats Units que
han estat inspiradores per a diferents
generacions i que són reconegudes per la
seva radicalitat i per la manera d’entendre
i viure la seva pròpia “genialitat”.
Chet Catherine Pancake, Estats Units,
2019. 115’. VOSE, visionat Online.
Inscripcions del 4 al 16 de desembre a
sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat

Hora: 11.30 h
Lloc: Plaça d’Anselm Clavé

17/12
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Trobareu les activitats
detallades a l’agenda municipal:

Les entrades tenen un preu de 5 ¤
i la recaptació es destinarà a la
Marató de TV3. Es poden aconseguir
anticipadament a http://entrades.
santquirzevalles.cat.

31/12
El proper dijous 31 de desembre, la
plaça d’Anselm Clavé acollirà la Festa
de Cap d’Any Familiar. Pep Callau i el
grup musical Pepsicolen ens oferiran
una barreja explosiva d’animació
musical i d’actuació clownesca que
encomana el riure i l’alegria a tot el
públic. Un espectacle d’humor, dirigit
tant als més menuts com a tots els

grans que vulguin treure el clown que
porten dins al ritme de la música i les
bromes. I, enmig de l’actuació, ens
aturarem per escoltar les campanades
de la Parròquia de Sant Quirze i Santa
Julita i donar la benvinguda al 2021.
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MOSTRA
GASTRONÒMICA

a casa

DEL 27 DE NOVEMBRE AL 6 DE DESEMBRE 2020
Sant Quirze del Vallés

