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Es recupera la Font del Cingle 
gràcies a un grup de voluntaris.
Gràcies!
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Notícies breus

10.990 euros en ajudes 
a les famílies

Telèfons
Ajuntament / Jutjat de Pau / Llar d’Infants Els
Quirzets - 93 866 03 68 - 658 902 808 (emergències)
Ambulàncies - 061 - 93 860 04 43 - 93 877 26 26
Atenció Ciutadana Generalitat de Catalunya - 012
Autocars Sagalés - 93 865 04 00
Càmping l’Illa - 93 866 25 26
CAP Moià - 93 820 79 32
Consell Comarcal/Consorci Moianès - 93 830 14 18
Consultori Mèdic Local - 93 866 38 98 (dilluns de 12h 
a 13h i dimecres d’11h a 12h)
Deixalleria: St. Feliu de Codines - 661 236 989
Deixalleria Castellterçol 93 866 64 39
Depuradora Municipal - 93 866 23 37
El Raiguer Obrador - 651 355 973
Escola CEIP SQS - 93 102 40 13
Excavacions Maset - 672 12 59 57
Fai Ecològic - 93 284 07 27
Fai Natur - 600 479 680 - 617 955 159
Fai West Ranch - 93 342 48 87
Farmàcia Mireia Feu - 93 866 25 82 - 607 574 743
FECSA - 800 760 706 (avaries) / 93 714 39 90 (urg)
Hostal Fonda Safaja - 93 866 02 52
Jardineria La Safagenca - 627 81 75 15
Mossos d’Esquadra Caldes Montbui - 93 565 99 85
Neomassa J. Autonell - 93 866 68 61 / 667 572 050
Parròquia de Sant Quirze Safaja - 93 866 00 93
Queviures Latenda - 93 866 02 19
Restaurant El Mirador del Fai - 93 866 08 68
Restaurant El Revolt - 93 866 08 43
Restaurant La Masia - 93 866 07 68
Rostisseria Avui cuino jo - 93 171 57 98
Sanitat respon/Emergències mèdiques - 061
Sorea 24h - 902 250 370 (avaries)
902 250 070 (at.client)
Tallers J.Bou - 93 866 00 43
Telefònica informació - 11004
Urgències 112

Dades de la publicació:
Edició i impressió Ajuntament Sant Quirze Safaja
st.quirzes@diba.cat - www.santquirzesafaja.cat 
93 866 03 68 - Tiratge 500 exemplars
Dipòsit legal: B-43351/2007 - Distribució gratuïta 

El Sa Faig s’edita periòdicament i es fa arribar, mit-
jançant una bustiada, a totes les llars del municipi. Si 
no residiu al municipi i esteu interessats en la seva 
recepció, o bé no el rebeu correctament, comuni-
queu-nos la vostra adreça al Servei d’Atenció Ciuta-
dana al telèfon 93 866 03 68 o st.quirzes@diba.cat

El 1r dissabte de mes: 
l’Ajuntament obert
Per tal de facilitar l’accés a les oficines de l’Ajuntament i 
que qualsevol ciutadà s’hi pugui dirigir fora dels dies labo-
rables, des d’aquest 2016 l’Ajuntament està obert cada 
primer dissabte de mes de les 9h a les 13h.

En aquest horari el ciutadà pot realitzar qualsevol tràmit 
amb l’Ajuntament. Estem a la vostra disposició pel que pu-
gueu necessitar.

Prohibició de fer foc
Des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació el Cos d’Agents Rurals recorden que és pro-
hibit fer foc sense autorització i durant el període comprès 
entre el 15 de març i fins el 15 d’octubre, ja que entren 
en vigor les normes establertes al Decret 64/1995, de 7 
de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció 
d’incendis forestals. 

Recordem que a partir del 15 de març passa a ser obli-
gatòria la sol·licitud per a activitat de risc i cal fer-ho via 
registre a l’Ajuntament.



Butlletí d’Informació Municipal, Sant Quirze Safaja - Núm. 39 - Maig 2016 - www.santquirzesafaja.cat

3

Notícies breus L’alcaldessa
LA RELACIÓ AJUNTAMENT - CIUTADÀ

El dia a dia ens deixa immers en una rutina que moltes 
vegades ens encasella i no ens deixa sortir d’allò que es-
tem acostumats a fer. El mateix ens passa amb els pensa-
ments que podem tenir sobre alguna cosa, i d’això en volia 
parlar en aquesta editorial.

D’ajuntaments arreu de Catalunya n’hi ha de tota mena i el 
nostre no té per què ser el millor, però si que ens agrada-
ria que ho fos per tots i cadascun dels nostres ciutadans. 
Ha de ser el millor perquè escolta a la seva gent, perquè 
respòn a allò que es demana amb el temps just i adequat, 
perquè facilita els tràmits i les gestions que requereix el 
ciutadà, perquè actua tal i com ells ho haurien fet, perquè 
fa complir les normes i obligacions a tothom per igual, per-
què... en definitiva, un ajuntament ha de complir amb tot 
allò que se li demana.

I així ens agradaria pensar que ho estem fent o, al menys, 
que estem fent camí perquè així sigui. Quan entres a for-
mar part d’un Ajuntament heredes moltes coses de les 
quals pots o no compartir, però has d’acceptar-les i fer-
hi front, sense obstaculitzar-te ni entrebancar-te. Sempre 
mirant endavant.

Ens agrada pensar que en aquest gairebé any que portem 
al govern hem sabut canviar el tarannà cap a un d’obert 
i proactiu, que acull i reacciona, on tothom hi té cabuda 
independentment dels seus pensaments... perquè el món 
és ric quan hi ha diversitat d’opinions i es forja un gran 
poble quan la opinió de tots ha prevalgut.

L’Ajuntament de Sant Quirze està format per dos grups 
polítics els quals de forma conjunta intentem arribar a 
acords a tot allò rellevant que afecta al nostre municipi. Les 
discrepàncies està clar que sempre hi son, però es tracta 
d’un estira i arronsa continu que ens permeti tirar endavant 
amb projectes comuns.

El poble està format per pensaments i ideologies diferents 
però l’enginy del govern actual és saber interactuar amb 
cada un d’ells i crear un projecte que sigui compartit per 
tots i de forma equitativa per cada un dels àmbits: educa-
tiu, comercial, empresarial, medi ambiental, etc...

El dia a dia d’un ajuntament no és fàcil, diria que gens fàcil. 
Però a la vida no hi ha res impossible i, per tant, l’equip de 
govern actual estem engrescats a seguir tirant endavant 
d’aquest gran vaixell que ens porta rumb a un Sant Quir-
ze millor. Engrescats perquè sabem que comptem amb 
el suport de molta gent que ens tiba i ens apreta, de gent 
que ens recolza i ens dóna suport i també de gent que ens 
critica,... perquè en la bona crítica també hi ha les oportu-
nitats de millora.

Arriben els mesos de més activitat cultural al nostre mu-
nicipi i l’encarem amb l’abastament d’aigua a tot el muni-
cipi ja solventat, amb un projecte d’enllumenat ja gairebé 
a punt de sortir del forn, amb les prioritats dels macro-
projectes pels propers 4 anys ja definits i amb molts petits 
projectes encetats. Així que orgullosos de la feina que hem 
fet i amb energia per afrontar tota la que ens queda quan 
mirem endavant. 

Animem a tothom a participar de les festes que ens ve-
nen, a participar als plens municipals ja que sempre és una 
oportunitat única per debatre els temes que considereu 
necessaris amb tot el Consistori Municipal... us animem a 
ser part activa del municipi perquè junts farem possible un 
gran Sant Quirze. D’això n’estic plenament segura!

Anna Guixà Fisas
Alcaldessa de Sant Quirze Safaja
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Internet al nostre municipi
Les connexions d’internet al nostre municipi son cada dia 
més precàries i produeixen que empreses, autònoms i par-
ticulars se sentin poc motivats a treballar des de Sant Quir-
ze. Donada la importància d’aquesta problemàtica des de 
l’Ajuntament fa mesos que estem treballant amb aquest 
tema i tot seguit us volem exposar com està la situació 
a dia d’avui, amb cada un dels diferents agents que hem 
parlat:

MOVISTAR
La fibra òptica de Movistar passa just darrera de 
l’Ajuntament donat que és una fibra que va directament fins 
a l’escola gràcies a un Pla de la Generalitat de fer arribar la 
fibra òptica a tots els centres educatius de Catalunya. Tot i 
així, per problemes de pagament de la Generalitat aquesta 
fibra arriba a l’escola però aquesta no hi està connectada. 
Tanmateix, aprofitant l’avinentesa vam sol·licitar a Movistar 
que ens deixés connectar i/o estendre la fibra al municipi 
però els costos que se’ns demana son exhorbitants pel 
servei posterior que prestaria. Per tant, es tractaria d’una 
opció, a dia d’avui, descartada.

GUIFI.NET
La seva proposta s’emmarca amb sistema wifi a través 
del qual, sol·licitant una inversió per part de l’Ajuntament 
de 5.480 euros, podria cobrir la major part del municipi. 
Haurien d’instal·lar-se antenes en 3 punts del municipi, uti-
litzant l’antena del CTTI i dos espais municipals. Aquests 
tres punts permetrien crear una anella de cobertura a la 
major part del terme municipal. Els troncals s’enllaçarien 
amb l’última tecnologia AC que permetria fer connexions 
estables i amb amples de banda de 3Mb a 12Mb. 

Cada usuari hauria de pagar un alta d’instal·lació 
d’aproximadament 250-300 euros i després amb una quo-
ta reduïda es podria disposar d’entre 3Mb a 12Mb. Tot i 
així hi hauria punts foscos on seria difícil arribar i en situa-
cions meteorològiques adverses la connexió podria fallar.

Es tracta d’una opció oberta i que podria funcionar al nos-
tre municipi però creiem que no és la opció definitiva per 
donar resposta a tots els usuaris del municipi.

EURONA
Aquest sistema es va descartar de bones a primeres ja 
que només actuen en municipis de major població que el 
nostre. Es va plantejar una opció de WIMAX (connexió a 
través d’un municipi veí) però donades les circumstàncies 
de localització que ens trobem no hi ha aquesta possibilitat 
perquè en cap cas es garantiria una connexió estable.

ELECTRA CALDENSE
És la darrera alternativa que tenim al municipi que es trac-
taria d’estendre la fibra òptica a totes les urbanitzacions a 
través d’un sistema innovador i pioner a nivell de Catalun-
ya. A dia d’avui estem valorant el cost econòmic que això 
suposaria per tal de sol·licitar alguna subvenció al respecte 
per a poder fer front a aquesta despesa. També estem mi-
rant algunes subvencions europees que hi ha al respecte i 
que creiem que com a municipi petit ens hi podriem acollir. 
Esperem en breu poder tenir una proposta ja que ente-
nem que aquesta podria ser la millor alternativa al municipi, 
sempre i quant trobéssim finançament al respecte.

S’està treballant intensament
per donar una resposta
definitiva i segura a les

connexions d’internet a tot
el terme municipal de

Sant Quirze Safaja
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Abastament d’aigua assegurat
Durant aquest mes d’abril s’han realitzat les obres 
d’equipament del pou del Faig i portada d’aigua fins a la 
sortida de l’ETAP del nostre terme. Les obres han estat 
realitzades per SOREA i s’han finalitzat en el termini de 20 
dies hàbils des de l’inici de l’obra.

El preu tota de l’obra ha estat de 95.060,18 euros (sense 
IVA) les quals en un 100% han estat subvencionada per la 
Diputació de Barcelona.

Amb aquesta obra finalitzada i havent-se provat satisfac-
tòriament el bombament del pou a l’ETAP podem asse-
gurar l’abastament d’aigua al municipi en cas de sequera. 
Aquest pou, segons l’aforament realitzat per SOREA el 18 
de novembre de 2015, pot aportar actualment un cabal 
mínim de 20m3/hora a la xarxa d’abastament.

Les pluges d’aquest mes d’abril han ajudat sustancialment 
a omplir l’embassament del Parc de l’Aigua el qual, a dia 
d’avui presenta un aspecte que tots trobàvem a faltar. Ha-
vent-se omplert en la seva totalitat amb l’aigua de pluja.

En aquest sentit doncs, l’abastament d’aigua del mu-
nicipi es realitzarà per defecte sempre per l’aigua de 
l’embassament i en cas de necessitat d’extrema sequera 
si que es faria servir el bombament del pou del faig.

Amb aquestes dues fotografies volíem acabar aquest 
article on es veu una comparativa molt interessant de 
l’embassament: 

La primera fotografia és de finals de març just quan 
l’embassament estava amb unes reserves molt escases. 

La segona fotografia és d’aquestes darreres setmanes on 
es veu l’embassament gairebé ple.
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sessions del Ple en la que hi figuri la transcripció íntegra de 
la moció, dictamen o proposta així com la relació de les 
intervencions sintetitzades que s’hagin produït. Tanmateix, 
s’aprova la incorporació de la gravació de les sessions del 
Ple, degudament signades en format electrònic, i conside-
rant aquesta gravació com a document públic; l’adquisició 
d’un equip de conferències i megafonia de sala per a la 
gravació de les sessions per tal de garantir-ne un format 
d’accés universal. 

A més, es publicaran aquestes gravacions en el termini de 
15 dies, a la pàgina web municipal i a la seu electrònica ofi-
cial per tal que tothom hi tingui lliure accés amb garanties 
jurídiques, i potenciant així els drets de les persones amb 
discapacitats. 
S’aprova per unanimitat.

Informes de comissions i regidories
-S’ha ampliat el contracte del personal de brigada a jorna-
da sencera i treballant de dilluns a divendres, amb disponi-
bilitat pels caps de setmana en cas de necessitat.
-La Generalitat ens ha atorgat una subvenció de 4.000 
euros per arreglar el camí de Can Tripeta a la zona dels 
Cingles.
-S’ha licitat un contracte pel manteniment de la via pública 
amb un import total de 12.000 euros. Hi pot accedir qual-
sevol empresa que hi estigui interessada.

Precs i preguntes
-Es proposa incorporar a la convocatòria del ple els temes 
que es tractaran a l’informe de regidories.
-Es parla de les susceptibilitats aixecades per alguns veïns 
en quant a les franges perimetrals. Des d’alcaldia i la re-
gidoria es comenta que ja s’han treballat aquests casos 
concrets i que han quedat subsanats. 

Resum darrers plens municipals
Resumim els principals punts tractats en el ple del 8 
de gener de 2016:

Acord d’atribució de dedicacions parcials, fixació 
d’assistències i dietes.
Es proposen els següents acords:

PRIMER- Modificar l’atribució a la dedicació parcial ator-
gada per realitzar funcions de Primer Tinent d’Alcalde i 
ostentar delegacions atribuïdes, fixant les retribucions de 
9.000,00€ /any amb un règim de dedicació del 25% de la 
jornada habitual.

SEGON.-  Fixar els imports de les assistències efectives 
dels membres de la Corporació a les sessions dels òrgans 
col·legiats que formen part de l’estructura i funcionament 
de l’ajuntament, d’acord amb la següent taula:

ASSISTÈNCIES AL PLE   100,00 €/ sessió
ASSIST. JUNTA DE GOVERN  110,00 €/sessió
ASSIST. MESES CONTRACTACIÓ   75,00 €/sessió
ASSIST. COMISSIÓ DE COMPTES   75,00 €/sessió

TERCER.- Fixar com a preu de compensació per despe-
ses efectives generades per desplaçaments en gestions 
oficials amb mitjans propis per part dels regidors l’import 
de 0,19 euros /quilòmetre, derogant expressament els im-
ports vigents fins a la data.

QUART.- Fixar l’import de despesa de dieta de manutenció 
a 37,40 euros diaris.

Resumim els prinicipals punts tractats en el ple del 4 
de març de 2016:

Acord d’aprovació del Reglament de serveis socials 
S’aprova un reglament de Serveis Socials Les Poues, que 
SQS hi forma part, que dotarà a aquest departament  d’un 
instrument per regular les prestacions que s’atorguen, tant 
econòmiques com materials, atenent les necessitats so-
cials així com del seu procediment de concessió. S’aprova 
per unanimitat.

Es fa un barem dels serveis prestats el darrer any que as-
cendeix a SQS a un total de 70 persones.

Acord d’aprovació de la transcripció succinta i la 
gravació de les sessions plenàries
Vist que les transcripcions dels plens requereixen al per-
sonal de l’Ajuntament una dedicació molt elevada donat la 
llargada de més de dos hores dels darrers plens, es pro-
posa i s’aprova la transcripció succinta de les actes de les 
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Resumim els principals punts tractats en el ple de 6 
de maig de 2016:

Acord d’aprovació inicial del Reglament Orgànic Mu-
nicipal (ROM). Després d’haver-se treballat internament 
amb tots els membres de la Corporació, s’aprova per una-
nimitat el ROM. Aquest és un reglament que pretén definir 
el règim organitzatiu i de funcionament d’aquest Ajunta-
ment, així com també, els drets i deures dels membres 
de la Corporació i els drets d’informació i participació dels 
veïns i entitats del municipi.

Acord d’aprovació de l’acta de delimitació amb Bi-
gues i Riells. Atentent que no hi ha hagut cap alegació 
per part de cap membre implicat, s’aprova per unanimitat.

Informes de regidories
-S’informa dels diferents projectes que s’estan portant a 
terme i que detallem de forma extensa en aquest Sa Faig 
(clavegueram, enllumenat, camins PPI, obres pou del faig, 
pla zonal de camins, festes i activitats, etc).

Precs i preguntes
-Es sol·licita crear una comissió per tractar les al·legacions 
presentades en el catàleg de camins de SQS
-Es debat extensament la problemàtica entre Rosa dels 
Vents i els veïns dels apartaments de Pla del Badó tot 
apuntant a una regulació més estricta de les ordenances 
fiscals en quant al soroll
-Ja està en marxa el procés per a col·locar la pedra a 
l’entrada del municipi
-Petites obres de manteniment a carrers i equipaments.

En cada un dels mandats la Diputació de Barcelona des-
plega les Meses de Concertació, uns espais oberts entre 
la Diputació i els governs locals per a actuar en aquelles 
problemàtiques més urgents que té el municipi, principal-
ment destinades a actuacions de serveis bàsics com cla-
vegueram, abastament d’aigua, etc. Les actuacions que 
ha sol·licitat l’Ajuntament de Sant Quirze Safaja per aquest 
mandat son els següents: 

1. Millora del sanejament del camí del Molí Vell (habi-
tatges i zona Centre Cívic) – cost total 182.000 euros

2. Estació de bombament del carrer Salvador Espriu, 
connexió a la xarxa de clavegueram i millora del sa-
nejament de carrer Federico Gallo – cost total 191.000 
euros

3. Revisió dels projectes de 
parcel·les no edificades i zo-
nes verdes (PPU) en el marc de 
la prevenció municipal dels incen-
dis forestals – cost total 5.726,20 
euros

4. Canviar d’ubicació l’angar 
de l’ADF donat que actualment 
se situa en terreny privat i es 
col·locaria al darrera del Centre 
Cívic – cost total 10.000 euros

5. Obres necessàries per el 
subministrament d’aigua del 
municipi Sant Quirze Safaja 
sense la necessitat de realitzar la 
compra d’aigua en alta al municipi 
de Sant Feliu de Codines – cost 
aproximat 98.902 euros

Els grans projectes de SQS pels propers 4 
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Subvencions per SQS

Eixamplaran la carretera BV-1341

La Diputació de Barcelona ja ha aprovat la convocatòria 
per a la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Ca-
tàleg de serveis de l’any 2016 del Pla Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019, d’acord amb el dictament aprovat per 
la Junta de Govern Local amb data 28 d’abril de 2016.

La relació d’ajuts aprovats per l’Ajuntament de Sant Quirze 
Safaja per aquest 2016 son:
-Dinamització comercial - Fira de tardor a SQS - 1.000 
euros
-Assistència tècnica de les activitats a SQS - 1.100 euros
-Caminada popular, casal d’esport i cultura al Centre Cívic 
- 3.202 euros
-Activitats esportives per prevenir el risc d’exclusió a SQS 
- 656,18 euros
-Millora de les instal·lacions del Centre Cívic - 1.290,16 
euros
-Millora material esportiu inventariable - 1.000 euros
-Recuperació llera del Tenes - cicle local de l’aigua - 1.000 
euros
-Edició del llibre de postals antigues de Sant Quirze Safaja 
- 1.923 euros

Gràcies a ser comarca del Moianès la Diputació de Barce-
lona ha estudiat la nostra comarca per tal de determinar 
els camins municipals amb condició funcional de carrete-
ra que son susceptibles d’incorporació a la xarxa local de 
DIBA. 

Aquest estudi, dins el marc 2011-2025, defineix 4 parà-
metres:
-Identificar els camins municipals susceptibles de formar 
part de la xarxa local DIBA
-Identificar les carreteres de la xarxa local DIBA que han 
perdut la seva funcionalitat o que no compleixen uns parà-
metres geomètrics mínims
-Definir les actuacions necessàries per transformar els ca-
mins municipals seleccionats en carreteres locals i millorar 
les característiques geomètriques de les carreteres locals
-Prioritzar les actuacions de manera integrada per al con-
junt de la demarcació.

Fet l’estudi pertinent a la nostra comarca, n’ha sortit uns 
resultats dels quals destaquem a nivell del nostre municipi:
-Els 6 camins d’interès territorial susceptibles d’incorporació 
a la xarxa local de carreteres no n’hi ha cap dins el nostre 

terme municipal
-De les 2 carreteres detectades que requereixen d’un 
eixamplament i millora de carretera local hi ha una dins el 
nostre terme, la qual és la BV-1341 amb un tram de 1.200 
metres.

-Jornades per a fomentar els hàbits saludables a SQS - 
2.750 euros
-Sanitat ambiental - 2.000 euros
-Control de colònies de gats i campanya d’adopció - 1.000 
euros

Ajuts desestimats:
-Adquisició de sonòmetres, estudis de soroll i adequació 
acústica de locals
-Obertura de la franja perimetral en nuclis de població a la 
interficie urbana forestal
-Productes turístics innovadors
-Gestió i planificació estratègica territorial
-Adequació i activació d’espais buits per a usos temporals
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Manteniment de camins

La gestió dels residus

Anualment la Generalitat de Catalunya destina uns diners 
a cada Ajuntament per a adequar els camins forestals amb 
l’objectiu d’estar correctament habilitats en cas de ser ne-
cessaris per l’extinció d’incendis forestals. 

Aquest 2016 els camins que s’han triat i que actualment 
s’hi està treballant perquè estiguin a punt de cara a l’estiu 
son:
   Repàs i neteja de vores del camí de circumval·lació que 
surt de la Ctra. C-59, puja fins dalt del Serrat del Bosc Gran 

Demanem a tots els ciutadans de Sant Quirze que siguin 
respectuosos amb el sistema de recollida selectiva, de 
manera que cada cosa que llancem es faci en el seu con-
tenidor corresponent.

No solament és important que reciclem bé sinó que tot 
allò que hagi d’anar a la deixalleria com matalassos, rodes, 
restes de poda, electrodomèstics, olis, etc... es porti a la 
deixalleria de Castellterçol o Sant Feliu de Codines. En cap 
cas es pot deixar a dins les illes ecològiques del municipi.

Si tots reciclem bé, ajudarem a reduir la despesa en 
aquesta partida. Informem també que des de l’Ajuntament 
estem treballant amb la millora del servei per tal d’abaratir-
ne el seu cost, però per a fer-ho és imprescindible el bon 
comportament de tots i cadascun de nosaltres.

i baixa passant pels Camps del Favà fins la Ctra. C-59
   Repàs i neteja de vores del camí que va dels Camps del 
Favà fins la Ctra. C-59 passant pels Camps de l’Escaiola
   Repàs i secció de servei del camí d’accés a la bassa de 
Puigcastellar.

El total del cost d’aquesta actuació ascendeix a 12.139 
euros (iva inclòs) dels quals l’Ajuntament en finança un 5%.
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Trobada de dones
Cada dilluns a la tarda veïnes de Sant Quirze es troben a 
la casa del poble per a fer conjuntament manualitats que 
sortiran a la llum el proper 16 de juny per Sant Quirze i San-
ta Julita. Xerren, dialoguen, s’expliquen anècdotes mentre 
fan petits treballs manuals amb materials de diversa índole. 

Primer van engrescar-se a fer un llibre de receptes i un cop 
aquest ja està en marxa van decidir seguir tot fent manua-
litats com marcs de fotos, capsetes decorades, etc... 

Tant el llibre de receptes com les manualitats estaran a 
punt el proper 16 de juny de 2016!

Reviu la Font del Cingle

Trobada amb els veïns
de Pinars del Badó
Aquest mes d’abril es va fer una trobada entre l’Associació 
de veïns de Pinars del Badó i l’alcaldessa i regidors de la 
Corporació. A la reunió es van parlar sobre temes diversos 
que interessaven als veïns com la neteja de les franges 
perimetrals, l’enllumenat públic, petites millores de mante-
niment, entre moltes d’altres actuacions. 

Dinar de la patrona
dels Arrels
El passat 27 d’abril vam celebrar al restaurant La Masia 
el sant de la patrona dels Arrels, Santa Montserrat. Hi van 
assistir l’alcaldessa de Sant Quirze i regidors dels pobles 
associats i més de 50 socis dels Arrels. 

A la fotografia els socis dels Arrels de Sant Quirze: Jaume, 
Pepita, Josefa i Toni amb l’alcaldessa.

Son dues fotografies d’un mateix espai: la font del Cingle 
situada davant de l’esplanada de La Fonda.

Aquesta primavera voluntaris de Sant Quirze i Castellterçol 
l’han netejat tot canalitzant de nou l’aigua, netejant l’entorn 
i adequant l’accés perquè tots la puguem tornar a gaudir. 
Des de l’Ajuntament donem les gràcies a tots els voluntaris 
que hi han participat i que ens han posat en valor aquesta 
font que a data d’avui estava “amagada”.
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Ha estat una experiència brutal on hem pogut disfrutar i 
patir junts, conèixer a molta gent i viure grans moments 
que ens quedaran per sempre a la memòria. Salut i pe-
dals!!!

 
DADES TITAN DESERT BY GARMIN 2016
 
670 KMS
2 ETAPES A LA ZONA DEL MIG ATLES MARROQUÍ
4 ETAPES EL DESERT I CALOR EXTREM
410 PARTICIPATS

Santquirzencs a la Titan Desert
La Titan desert comença en el moment que decidim 
participar-hi.
 
Jordi Sans, veí de Sant Quirze Safaja, ens explica la seva 
vivència conjuntament amb el seu germà Xavi a una de les 
proves més difícils del món: La Titan Desert.

8 mesos abans, en Xavi i jo vam decidir apuntar-nos a una 
de les proves més dures de btt del món, conscients de la 
seva dificultat vam treballar de valent molts aspectes im-
portants com la preparació física, el control diatètic o el  
treball psicològic.
 
El 24 de abril a les 8:00h del matí es donava la sortida a 
410 participants de la 11a Titan desert, que aquest any 
tenia com a novetat 2 etapes pel mig atles marroquí. La 
primera i segona etapa superàvem els 2000 mts d’alçada 
i amb dos dies sumàvem 245 kms amb 4000 mts de des-
nivell positiu. 

Amb bones sensacions, vam comença la tercera etapa ja 
al mig del desert, una etapa complicada perquè es sumava 
la calor, el vent i la sorra. Conscients que l’etapa reina era 
la quarta, vam reservar forces per intentar arribar amb les 
millors sensacions. La 4a etapa es presentava realment 
llarga, teníem que superar 145 kms al mig del desert, amb 
un temps màxim de 12 hores, un bon control de les nos-
tres forces i cap contratemps va fer que poguéssim arri-
bar abans de les 9 hores i acabar una de les etapes mes 
llargues de la història de la Titan desert. Amb un cert can-
sament, començàvem la 5a etapa, on la dificultat estava 
en la navegació al mig de les dunes. Desprès de 95 kms 
arribàvem per descansar i preparar la última etapa. 

El dissabte 30 disputàvem la última etapa de 79 kms di-
recció Maadid, després de més sorra i vent i un parell de 
pendents molt pronunciades arribàvem a la meta. 

Dades del Jutjat de pau
El Jutjat de Pau ens informa dels resultats de l’any 2015:
  
   8 inscripcions de naixement: Lua, Víctor, Pablo, Jordi, 
Noé, Clàudia, Guifré i Lleó.
   
   15 casaments en total, cinc religiosos i deu de civils els 
quals s’han desenvolupat a: 3 a la capella de la Mare de 
Déu de les Victòries, 2 a l’església Parroquial, 1 a la Masia 
Mas Badó, 3 a la Sala de Plens, 1 al restaurant La Masia, 
4 a la Plaça davant de la casa de la vila i 1 a la casa del 
poble.
   
   26 divorcis inscrits en els llibres corresponents, tots ells 
de casaments fets al nostre municipi.
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I Concurs literari 
El passat dissabte 23 d’abril es va fer entrega dels premis 
al I Concurs Literari de Sant Quirze Safaja, memorial Manel 
Batista davant de La Fonda Safaja. 

En total hi van participar 43 persones les quals es van re-
partir en les següents categories:
16 participants de la categoria d’infantil
16 participants de la categoria de primària
8 participants de la categoria juvenil
3 participants de la categoria d’adults

Agraïm la participació de totes les persones pels seus es-
crits els quals tots i cadascun d’ells parlen de Sant Quirze, 
així com també els autors dels llibres que ens han regalat 
llibres per a l’entrega de premis.

Els guanyadors han estat:
INFANTIL
La plaça de l’església - Ivan Garcia
La font - Peix pallasso - Salva Robles
El parc de l’aigua - Dofí - Alexia Lupiáñez

PRIMÀRIA
El dofí i la raquel - Júlia España
La rosa encantada - Sheila Vadillo
Harry potter i els seus millors amics - Bernat Pequera

JUVENIL
El secret de l’escola - La no sé què més - Mireia Suárez
El follet trapella - La super - Mireia Lupiáñez
Una excursió esperitada - La misteriosa - Martina Serra

ADULTS
Un vestit groc amb puntetes - Eugenia Sales
Quan sigui gran - Yolanda Hernández
La tortuga de la font de l’arç - Llorenç Baqués

Al web municipal podreu trobar tots els dibuixos i escrits 
per si els voleu llegir.

També durant tot el matí l’AMPA de l’escola va muntar una 
parada de llibres i roses en motiu de la diada de Sant Jordi. 
Una parada que va tenir molta vida al llarg de tot el matí i 
que agraïm la seva col·laboració.

Categoria
infantil
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Escrits i dibuixos guanyadors
Categoria primària Categoria adults

Categoria juvenil
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Espai reservat als partits polítics

L’altre dia vaig escoltar per la radio una tertúlia 
entre un economista, veí de Sant Quirze, i un 
polític on es debatien el tema de les retalla-
des. L’economista explicava que van ingres-
sar un dels seus néts a un Hospital, i al estar 
a l’habitació van demanar unes mantes a la in-
fermera. Aquesta els hi va explicar que no en 
disposaven suposadament per culpa de les re-
tallades, i exposava que si s’haguessin gestio-
nat més bé els diners públics possiblement això 
no li hagués passat. El polític li va recriminar que 
això era demagògia.
                                                             
Dons jo crec que això no és demagògia sinó 
un clar exemple d’una realitat,i si no que es 
passin per molts pobles on s’han destinat di-
ners en projectes que no son prioritaris, com 
infraestructures, que tenen uns alts costos de 
manteniment, i que mai seran rendibles... i si 
s’haguessin gestionat bé els impostos, possi-
blement hi hauria diners per coses tant bàsiques 
com mantes als hospitals. I parlant de mantes 

i hospitals, m’agradaria destacar el paper del 
personal sanitari, sobretot les infermeres, que 
amb totes les retallades fan una gran feina, amb 
un gran tracte humà i vocacional.

Queixar-nos d’això no és demagògia. Es sim-
plement demanar a qui gestiona els nostres re-
cursos que ho facin amb més sentit comú.

Sito Piella Vila
Portaveu Batec 
d’aire per SQS 

(CiU)

Josep Lluis 
Roger

Portaveu
Independents 

per Sant Quirze 
Safaja

En breu farà un any que estem treballant per Sant Quirze amb el nou equip de go-
vern sortit de les urnes el maig del 2015, i també un any  que tenim la mà estesa per 
col·laborar, ajudar, solucionar temes, informar etc.

S’ha estat informant a través de la nostra web www.independents-sqspm.org  i tam-
bé amb Butlletins Informatius.

Hem rebut preguntes, suggeriment i també queixes a la nostra web www.08189.cat 
que han estat ateses, contestades i traslladades a l’equip de govern les que així ens ho 
han sol·licitat.

Hem de constatar que en aquest primer any s’han aconseguit moltes de les fites que 
ens vam proposar al inici, i confiem que en aquest segon any que ve, es consolidaran 
algunes altres que posarem sobre la taula i que són pel bé comú  en benefici de tot Sant 
Quirze.

Seguirem treballant com ho hem fet fins ara i seguim estant a la vostra disposició.
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Projecte “Jugar y convivir”
Aquest any 6 alumnes de l’escola de Sant Quirze Safaja 
han participat al projecte “Jugar y convivir”. Aquest és 
un projecte intercentres integrat per 8 escoles públiques 
d’Educació Primària de diferents Comunitats Autònomes. 
Aquest projecte té com a objectiu principal fomentar les 
relacions entre els alumnes i el treball en equip, mitjançant 
l’intercanvi cultural que proporciona relacionar-se amb nois 
i noies d’altres escoles d’arreu d’Espanya. Aquest any la 
trobada ha estat a Cambrils.

Es tracta d’un projecte inèdit ja que de Catalunya només 
hi participa la ZER Moianès Llevant i dues escoles més. 
L’Ajuntament ha col·laborat econòmicament amb una pe-
tita part per ajudar als pares dels alumnes a pagar les des-
peses ocasionades per l’estància dels alumnes de l’escola.

Tallers d’animals i peixos
Gràcies a una iniciativa Ajuntament - Escola hem fet pos-
sible dues xerrades molt interessants als alumnes de 
l’Escola de Sant Quirze. 

La primera ha estat amb la protectora d’animals que 
té l’Ajuntament la qual amb l’assistència d’alguns gossos 
els hi ha explicat què passa quan s’abandona un animal, 
per què posar el xip, la tasca dels voluntaris, els beneficis 
d’aquests animals, etc... Sobretot s’ha treballat la cons-
cienciació de cuidar a tots els animals.

La segona ha estat amb el peixater de SQS amb una 
experiència espectacular ja que els hi ha ensenyat els di-
ferents peixos que hi ha, com estan constituits... i els nens 
han quedat ben sorpresos quan han vist el cap d’un tauró, 
un peix espasa i també quan han pogut tocar llamàntols 
vius!

Pre-inscripció llar 
d’infants
Us informem que entre l’11 i el 18 de maig de 2016, 
ambdós inclosos, s’obre el període de preinscripcions per 
la LLAR D’INFANTS MUNICIPAL “ ELS QUIRZETS” del 
nostre municipi.

Presentació sol·licituds: de l’11 al 18 de maig
Publicació llista amb el barem de les sol·licituds: 24 de 
maig
Termini per presentar reclamacions: 27, 30 i 31 de maig
Publicació de la llista definitiva: 3 de juny
Període de matrícula: del 6 al 17 de juny

Matrícula a través del web www.santquirzesafaja.es
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Aplec Parròquia SQS
El mes d’abril es va celebrar el tradicional Aplec de la Par-
ròquia de Sant Quirze. Es va iniciar la festa amb la ballada 
de sardanes a càrrec de la música de la cobla La Genisen-
ca i tot seguit, inici de les rifes per aconseguir llonganisses, 
coques i pernils. Una bonica jornada!

Sant Quirze i Santa Julita
Arriba la festa dels nostres patrons i com cada any celebra-
rem una arrossada popular al Centre Cívic Parc de l’Aigua. 
Tots aquells que vulgueu participar-hi ja podeu apuntar-vos 
a l’Ajuntament. Gràcies!

QUÈ FER I QUÈ NO FER EN CAS D’UNA SITUACIÓ 
D’EMERGÈNCIA
Dissabte 21 de maig de 2016 a les 11h
Xerrada a càrec del Dr. Jordi Asencio i després en-
trega dels diplomes dels assistents als dos cursos 
de desfibril·ladors fets al nostre municipi. Participació 
oberta a tothom.

1R CONCURS AMATEUR DE PINTURA RÀPIDA
Diumenge 22 de maig de 2016 de les 8h a les 14h
Bases a www.santquirzesafaja.es
A les 12h, taller de pintura per a nens

SANT QUIRZE I SANTA JULITA
Dijous 16 de juny de 2016
Missa solemne, vermuth i arrossada popular. 
Cal inscripció prèvia a l’Ajuntament.

PROPERS ACTES A SQS

Preparant la festa major
El dissabte 7 de maig vam trobar-nos uns quants volunta-
ris per començar a preparar la Festa Major d’enguany. Vam 
debatre les diverses activitats les quals tindran lloc:

Del divendres 29 al 31 de juliol i del divendres 5 al 7 d’agost 
de 2016. Com a activitats destaquem: correfoc infantil, 
raid verd, tarda d’oficis, caminada, sortida amb el Quir-
zet, cinema, sant quirze safarra, festa de l’escuma,  tarda 
d’activitats amb inflables i tallers, sopar popular de festa 
major, missa i les havaneres! 

I com a novetats estem treballant un concert amb el Marc 
Parrot, una festa holi... i moltes d’altres activitats que ja us 
anirem informant.

Tots aquells que pugueu ajudar en qualsevol de les activi-
tats sereu benvinguts ja que sempre hi ha molta feina a fer!

També farem concurs de fotografies de festa major!!! Ja 
arriba la festa!


