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El nou enllumenat del municipi
ja permet estalviar un

del consum elèctric.

Passem de 286.045kWh
a 53.076kWh

81%
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Notícies breusTelèfons
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
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

Busquem jutge de pau
El passat mes de gener, el jutge de pau titular de Sant 
Quirze Safaja va presentar la seva renúncia. És per aquest 
motiu que des del Consistori tornem a convocar la plaça.

Així doncs, s'informa a totes aquelles persones que es-
tiguin interessades en cobrir aquesta plaça que presen-
tin la documentació necessària via instància genèrica a 
l'Ajuntament. Hi ha temps fins l'1 de març de 2017.

Les tarifes de l'aigua
A finals d'aquest any, SOREA va presentar a l'Ajuntament 
una proposta de tarifes de l'aigua per aquest 2017. Aques-
ta proposta comportava un augment d'un 5,8% de la tari-
fa; justificat en part per la disminució de consum d'aquest 
2016 (segurament derivada pel BAN municipal que vam 
decretar des de l'Ajuntament) i alhora per l'increment 
d'averies al municipi. 

Donat que des del Consistori no estàvem convençuts de 
les tarifes proposades i amb la voluntat de tenir un anàlisi 
exhaustiu del cost real i les necessitats reals del subminis-
trament d'aigua, hem sol·licitat una avaluació als tècnics 
de la Diputació de Barcelona.

Sent així, estem a l'espera de rebre aquest informe per tal 
de determinar la millor tarifa per a l'aigua del nostre muni-
cipi.
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Notícies breus L’alcaldessa
SOS A SQS

M'entristeix pensar que Sant Quirze està en estat d'alerta. 
Ho està pel medi ambient i per la salut i benestar de la gent 
que hi vivim. 

En els darrers mesos malbaratem recursos municipals ne-
tejant la via pública, els contenidors i les illes ecològiques 
d'elements que algú ha llençat de forma errònia. Malba-
ratem recursos municipals quan hem d'invertir diners en 
desembussar una claveguera obstruida per haver llençat 
al wàter productes tals com tovalloletes, compreses, tam-
pons, etc. Malbaratem recursos quan trobem problemes 
de civisme, d'educació viària, etc.

Malbaratar diners públics no agrada a ningú i per això, com 
alcaldessa de Sant Quirze Safaja faig aquest crit d'alerta a 
tots els veïns i veïnes del municipi. M'agradaria que tots en 
fóssim conscients i poguéssim actuar de forma conjunta 
per evitar-ho. Es tracta de ser curosos amb el nostre en-
torn i ser crítics amb qui realitza actuacions incíviques de 
qualsevol mena. 

Ser curosos reciclant quan generem residus, portant a la 
deixalleria tot allò voluminós i/o que no és apte pels nos-
tres contenidors repartits pel municipi. Ser curosos amb 
allò que llencem als wàters o a la pica de la cuina, amb 

com llencem les restes de poda dels nostres jardins. Tam-
bé es tracta de ser curosos amb els serveis públics tals 
com l'electricitat i l'aigua; sense utilitzar connexions no re-
gulades.

El principal valor del nostre poble no solament és la seva 
gent sinó també el seu entorn. Tot el nostre poble és un 
jardí, un escenari verd i tranquil. Si volem conservar-ho així, 
tots hi hem de posar de la nostra part.

I també volia fer una reflexió sobre les arques municipals 
del nostre poble. Com bé veureu en aquest Sa Faig expli-
quem l'aprovació del pressupost per aquest 2017, amb 
una dotació de més de 900.000 euros. Aquest pressu-
post, com sempre s'ha fet, està dotat únicament d'aquells 
ingressos i despeses que abans de começar l'any ja tenim 
reconeguts. Per tant, no s'hi inclouen aquelles partides 
extraordinàries que s'obtenen al llarg de l'any provinents 
d'organismes com la Diputació de Barcelona.

Amb constància i amb enginy, els 4 membres de l'equip 
de govern ens estem movent per les diferents institucions 
per aconseguir el màxim suport i finançament possible per 
a projectes necessaris pel nostre poble.

Amb la Generalitat de Catalunya hem aconseguit 
l'avançament de certs pagaments que teníen pendents el 
que ens ha alleugerit la tresoreria municipal; però també 
hem aconseguit arreglar el camí de Can Tripeta, o la sub-
venció d'una part de l'obertura i manteniment de les fran-
ges perimetrals de les urbanitzacions. 

Sé que la dotació al Moianès com a comarca a nivell 
d'inversions al 2017 per la Generalitat ha estat zero; però 
mire-m'ho al revés: si no haguéssim estat comarca la previ-
sió als 10 pobles també hagués estat zero. Ara és moment 
que des del nou Consell Comarcal demanem recursos 
concrets perquè siguin possibles els propers anys. I com 
a vicepresidenta, emplaço a tothom que tingui propostes 
que me les faci arribar per a donar-hi el tràmit necessari.

Per altra banda, a la Diputació de Barcelona hi hem de-
manat el finançament per al desplegament de la fibra òp-
tica; però alhora ens està finançant el trasllat de l'hangar, 
dos obres de clavegueram, l'estudi per la neteja de les 
parcel·les interiors i una part de l'obra per millores en 
l'aigua. I no hem d'oblidar que aquest mes de febrer hem 
sol·licitat més de 30 subvencions dins el catàleg que han 
tret per un valor que ronda els 100.000 euros. Ara caldrà 
veure'n la resolució, però de projectes no en falten.

Anna Guixà Fisas
Alcaldessa de Sant Quirze Safaja
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El nostre entorn està en perill
Recordem a tots els vilatants de Sant Quirze Safaja la ne-
cessitat de cuidar el nostre entorn. Mostrem fotografies 
d’actes incívics que hem trobat al municipi en diferents 
àmbits i recordem com s’ha d’actuar en cada cas:

RESIDUS
A les illes ecològiques de cada una de les urbanitzacions 
només s’hi pot llençar els residus que corresponen a cada 
un dels contenidors: resta, orgànica, vidre, paper i enva-
sos. La resta d’objectes han de ser dispositats a les deixa-
lleries municipals, en el nostre cas a Castellterçol o Sant 
Feliu de Codines. 

Per tant:
PECES DE ROBA - a la deixalleria
MATALASSOS - a la deixalleria
PALETS DE FUSTA - a la deixalleria
CAIXES DE CARTRÓ - han de plegar-se i dipositar-se al 
contenidor blau
JOGUINES - si no poden utilitzar-se a la deixalleria, si en-
cara poden fer-se servir a Càritas
RESTES DE PODA - quan és inferior a 50l (una bossa gran 
d’escombraries) pot dipositar-se al contenidor d’orgànica; 
però si és superior cal portar-ho a la deixalleria
RUNA - a la deixalleria
CABLEJAT - a la deixalleria

No complir amb aquestes actuacions suposa una pèrdua 
en tots els sentits. Per què?

  Perquè embrutem el nostre municipi per nosaltres i per la 
gent que ve de fora
  Perquè destinem recursos municipals, és a dir, de tots, a 
netejar i endreçar allò que els altres embruten
  Perquè donem mal exemple
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CLAVEGUERAM
A la zona de Les Clotes, però sent un missatge que volem 
extrapolar a la resta d’urbanitzacions, fem una crida urgent 
perquè no llencem materials no biodegradables als wàters 
(tals com tovalloletes, compreses, tampons, etc...).

Pel fet d’haver llençat aquest tipus de materials pel wàter, 
hem tingut 3 embussos forts en el clavegueram el que 
ha provocat taponaments en les tuberies i que haguem 
llençat directament al medi. Una desgràcia mediambiental 
que ens ha obligat a fer una actuació d’emergència i que 
durant aquest trimestre de 2017 haurem d’invertir 13.000 
euros a arreglar-ho definitivament. 13.000 euros que deixa-
rem d’invertir en millores pel municipi.

Preguem doncs a tothom que sigui conscient de les reper-
cussions que té actuacions incíviques com aquesta.

Què hi ha dins una bossa de resta a Sant Quirze?

Un 66'8% del que tirem a la bossa de resta (contenidor verd) po-
dria reciclar-se als contenidors d'orgànica o selectiva de manera 
que en comptes de pagar pel seu tractament, ens tornarien di-
ners pel seu tractament. La diferència és clau.

26,8% matèria ogànica
(el que significa que a dia d'avui ens està suposant 

un cost, quan si es tirés al seu contenidor ens 
suposaria un ingrés)

0,6% poda
(la qual hauria de tirar-se si és en quantitats 
petites a l'orgànica i si son quantitats grans 

a la deixalleria)
2% vidre

15% paper i cartró

23% envasos
i bosses de plàstic

3,5% metalls
fèrrics

2,8% roba

6,1% residu sanitari

13% altres residus
(menjar envasat, fusta tractada, ceràmica trencada, 

elements fèrrics i plàstics, aerosols, bastonet per a les 
orelles, pot de colònia, monodosis de cafè, pintaungles, 

pintallavis, element electrònic, ambientador, coberts 
infantils, agulles d'estendre, paquets de tabac, aparell de 
ràdio, seient de bicicleta, tros d'estri per a la pols, etc).

7,2% altres residus
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L’Ajuntament de Sant Quirze Safaja es compromet tam-
bé a elaborar un informe bianual per l’avaluació, control i 
verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de l’Energia, 
a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla 
d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) 
en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sosteni-
ble i el Clima a Europa.

-Aprovació del pla de seguretat i salut del contrac-
te de subministrament i servei de material de les 
instal·lacions de l’enllumenat públic
S'aprova per unanimitat.

-Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la 
creació de fitxers de dades de caràcter personal del 
Consell Comarcal del Moianès
S'aprova per unanimitat.

-Pressa en coneixement de la renúncia del regidor 
d’economia i infraestructures, Sr. Lluis Lázaro
Arran de la instància presentada pel regidor Sr. Lluis Lá-
zaro que demana la seva dimissió com a regidor de la 
Corporació de Sant Quirze Safaja per motius personals, 
es va donar compte en el ple.
Fruit d'aquesta dimissió, en el proper ple ordinari que se 
celebri (3 de març de 2017) es farà el nomenament de la 
nova regidora que és la següent de la llista de Convergèn-
cia i Unió, Sra. Sandra Aguado.

Fruit d'aquest canvi, la redistribució de les carteres de go-
vern quedaran distribuides de la següent manera:

Resum darrers plens municipals
Resumim els principals punts tractats en el ple del 5 
de desembre de 2016:

Proposta d’acord de modificació de la dedicació par-
cial de l’alcaldessa
Modificar, amb efectes 1 de gener de 2017, la dedicació 
parcial atorgada a l’Alcaldia/ Presidència per desenvolupar 
les funcions atribuïdes legalment, fixant una dedicació del 
50% de la jornada habitual.

Proposta d’acord de modificació del règim ordinari 
de sessions de la Junta de Govern Local
Modificar el règim ordinari setmanal de sessions de la 
Junta de Govern Local per un règim quinzenal i, per tant, 
modificar l’acord plenari de 26 de juny de 2015 que ho 
disposava.

Proposta d’aprovació inicial del pressupost de la Cor-
poració per l’exercici 2017, de les bases d’execució, 
de la plantilla de personal i de la relació de llocs de 
treball
Exposem detalladament el pressupost en l’article del Sa 
Faig.

Resumim els principals punts tractats en el ple del 11 
de gener de 2017:
-Adhesió del municipi de Sant Quirze Safaja al pac-
te d’alcaldes/esses per l’energia i el clima
L’Ajuntament de Sant Quirze Safaja fa seus els objectius 
de la Unió Europea per l’any 2030 i adopta el compromís 
de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més 
del 40 per cent per a 2030 i a esdevenir més resilients 
als impactes del canvi climàtic mitjançant a la creació de 
plans d’acció, d’acord amb l’establert al document de 
compromís que s’annexa.

L'Ajuntament de Sant Quirze Safaja es compromet a ela-
borar un Pla d’Acció per l’Energia Sostenible  i pel Clima 
(PAESC) en un termini màxim de dos anys des de la data 
d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les 
directrius que s’estableixin per part de l’Oficina del Pacte, 
ens gestor de  la iniciativa per encàrrec Comissió Europea 
i inclourà una estimació de les emissions, una avaluació 
de les vulnerabilitats del municipi als impactes del canvi 
climàtic i una proposta de les accions a seguir per aconse-
guir els objectius plantejats. Per a la realització d’aquestes 
tasques es disposarà del suport, regulat mitjançant con-
veni, de la Diputació de Barcelona.
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Nova regidora a govern

INFORME DE REGIDORIES:
-Del Contenciós Administratiu amb Sant Feliu de Codines 
pel tema de l'aigua que utilitzem del Molí de Llobateras, 
ja estem en la fase final de determinar l'import exacte en 
quant a l'IVA suportat.
-S'ha portat a terme un procés de selecció d'urgència per 
la contractació d'una persona com a administrativa per 
l'Ajuntament. La plaça ja està coberta.
-A partir del 2017 la comptabilitat de l'Ajuntament es por-
tarà internament. Fins a la data ho gestionava una empre-
sa externa amb un cost anual de gairebé 12.000 euros.
-S'ha atorgat una subvenció a l'AMPA de l'escola de Sant 
Quirze per sufragar les despeses de menjador de l'últim 
trimestre de 2016 per un import de gairebé 1.800 euros.
-La Diputació ens ha otorgat una subvenció de 20.942 eu-
ros com a programa complementari de suport a la inversió 
local.
-Hem mantingut una trobada amb Generalitat pel cas de 
Rosa dels Vents per a treballar conjuntament les llicències 
que tenen autoritzades a dia d'avui i alhora per conèixer 
l'estat dels procediments sancionadors que tenen oberts. 

ANNA GUIXÀ

Alcaldessa
Recursos Humans,

Economia i Hisenda,
Educació,

Comunicació i Projectes 
estratègics

SANDRA
AGUADO

Regidora de joventut, 
promoció econòmica,

cultura i esports

NÚRIA SERRA

2a tinent d'Alcalde i 
Regidora d'atenció

a les persones
Serveis socials, salut 

pública, sanitat i consum

SITO PIELLA

1r tinent d'Alcalde i
Regidor de Territori

i Sostenibilitat
Urbanisme, Medi Ambient, 
Infraestructures i Mobilitat

INFORMEM

Els plens estan oberts a 
tothom. Se celebren el 1r 
divendres dels mesos de 

gener, març, maig,
juliol, setembre i

novembre a les 19.30h. 
El públic pot demanar 
preguntes a qualsevol 

dels regidors.
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Pressupost 2017
ingressos
IBI rústica       1.957,00 €
IBI urbana       390.000 €
Impost vehicles       40.000 €
Plusvàlues       14.000 €
Impost sobre activitats econòmiques    8.000 €
Impost construccions      5.000 €
Taxa escombraries      112.000 €
Cementiri       1.800 €
Taxa llar d'infants      15.000 €
Taxa centre cívic i lloguer     1.200 €
Taxa expedició de documents i aprofitament domini públic 15.000 €
Ingressos varis (cultura, etc)     19.700 €
Ingressos Estat       113.400 €
Ingressos Comunitats Autònomes    76.555 €
Ingressos d'entitats locals     71.525,07 €
Ingressos cànon de l'aigua     25.000 €

Pressupost total     910.137,07 euros

12,6% Estat

D'on provenen els ingressos
que rep l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja?

8,5% Generalitat

7,9% Entitats locals
(Diputació,

Consell Comarcal...)

En el pressupost inicial que exposem no s'hi comptabilitzen els recursos extraordinaris 
que rep l'Ajuntament al llarg de l'any, derivats de subvencions o finançament extraordi-

nari provinent, generalment, de la Diputació de Barcelona.

71% Ciutadans
i empreses
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despeses
Retribucions càrrecs electes (7 regidors)    43.500 €
Personal Funcionari i Laboral (amb Seguretat Social)  258.175,35 €
(Secretària Interventora, 3 administratives, 1 educador i 1 tècnic especialista llar d'infants, 1 netejadora
i suport menjador de la llar, 1 peó oficis brigada i 1 netejadora escola)
Pagament sentències       8.142,60 €
Funcionament administratiu de l'Ajuntament   36.500 €
Serveis municipals     
 Desfibril·ladors      1.700 €
 Llar d'infants (Càtering)     7.000 €    
 Manteniment i electricitat via pública   55.500 €
 Manteniment zones verdes    36.000 €
 Manteniment, neteja i electricitat edificis municipals 43.800 €
 Manteniment i electricitat enllumenat públic   5.000 €
 Manteniment i combustible vehicles   15.000 €
 Recollida escombraries     112.000 €
 Tècnics urbanisme     20.000 €
 Estudis i treballs tècnics     35.000 €
 Costos recaptació ORGT    20.000 €
Promoció econòmica, cultural i protocol    38.500 €
Aigua, aliments i productes, transports    4.650 €
Assegurances       10.500 €
Despeses jurídiques      20.000 €
Préstecs i amortitzacions     43.469,11 €
Serveis Socials       25.000 €
Quota Consorci Moianès      4.071,65 €
Subvencions escola i llar d'infants    5.500 €
Inversions       60.128,36 €

1.432 euros de despesa per habitant
(estem al 279 municipi que més gastem dels 947 existents a Catalunya)

La mitjana nacional és un 7,46% més baix
i la mitjana provincial un 11,1% més baix.

Es desglossa en:
177 euros en habitatge i urbanisme
180 euros en benestar comunitari

58 euros en medi ambient
157 euros en serveis socials i promoció social

34 euros foment de l'ocupació
32 euros en sanitat

113 euros en educació
51 euros en cultura

7 euros en comerç, turisme i petites i mitjanes empreses
31 euros en infraestructures

99 euros en òrgans de govern
374 euros en serveis de caràcter general

119 euros en administració financera i tributària
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Finançament dels projectes

Protegint-nos dels incendis

A finals d'any l'alcaldessa va trobar-se amb la Presidenta 
de la Diputació de Barcelona, Sra. Mercè Conessa per tal 
de tractar els temes importants que s'han de portar a ter-
me al municipi i que la Diputació pot donar un cop de mà 
al respecte. 

A la reunió es va parlar del projecte d'estesa de fibra òp-
tica al municipi per tal d'evitar la fractura digital, els plans 
d'ocupació que han d'ajudar la sostenibilitat del servei al 
municipi, el futur de Sant Miquel del Fai com a vessant tu-
rística i patrimonial que ens afecta directament al municipi, 
entre d'altres temes d'interès.

FRANJA NUCLI URBÀ
Ja hem redactat el projecte de plànol de delimitació del 
nucli urbà, casc antic, de Sant Quirze Safaja de les urbanit-
zacions que no tenen continuïtat immediata amb la trama 
urbana situades a menys de cinc-cents metres del terreny 
forestal i de les edificacions i instal·lacions aïllades en te-
rreny forestal del terme municipal de Sant Quirze Safaja, 
amb la finalitat de complir amb el precepte de l’article 2 
de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat 
immediata amb la trama urbana (DOGC número 3879, de 
8 de maig de 2003).

Un cop exposat al públic, es procedirà a licitar l'obra 
d'execució de la neteja de la franja la qual està 100% fi-
nançada per la Diputació de Barcelona.

PARCEL·LES INTERIORS
Ja ens han entregat l'estudi actualitzat de la neteja de les 
parcel·les interiors de les urbanitzacions. Estudi finançat 
a través de les Meses de Concertació de la Diputació de 
Barcelona. 

Així doncs, amb aquest estudi, des de l'Ajuntament pro-
cedirem a fer les notificacions pertinents a cadascun dels 
propietaris perquè siguin ells mateixos que efectuin la 
neteja demanada de la parcel·la o, si no volen fer-ho ells 
mateixos, deleguin a l'Ajuntament que en faci l'actuació i 
després ho cobri a través de contribucions especials.

Aquest 2017 requerirem 
la neteja individual de les 

parcel·les interiors que es-
tan brutes de vegetació per 
tal de protegir el municipi 

contra els possibles incendis 
forestals
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El passat dijous 9 de febrer l'alcaldessa va visitar el Direc-
tor General de l'Agència de Residus de Catalunya per tal 
de poder treballar conjuntament una proposta de millora 
pel servei de residus del municipi. No es tracta solament 
d'abaratir el cost del rebut que paguem (aproximadament 
uns 213 euros) sinó alhora millorar el nivell de reciclatge 
que actualment a SQS se situa al voltant del 41%. La mi-
tjana a Catalunya és del 39%, però de cara el 2020 hem 
d'arribar al 60%. Per tant, ens queda molta feina a fer.

Renovació de l'enllumenat

Residus... objectiu 2018

Incidències en residus
658 902 808

Al llarg d'aquests darrers mesos hem procedit a canviar tot 
l'enllumenat del municipi per sistema de leds. Una tecnolo-
gia que permet abaratir notablement el cost energètic i que 
alhora permet controlar i gestionar de forma telemàtica tot 
el sistema de l'enllumenat públic. 

L'obra ja està gairebé acabada, quedant pendent de 
col·locar alguns fanals que s'han col·locat nous en punts 
concrets de Les Clotes i el Solà del Boix que hi havia poca 
llum i la distància entre els dos fanals era superior a la per-
mesa. Aquest nou enllumenat no ha pogut col·locar-se 
amb uns fanals iguals que els que ja hi havia, però si que 
s'ha intentat en la mesura del possible que s'adequessin a 
l'entorn que és Sant Quirze.

En aquest sentit, l'obra ja està gairebé acabada. Donat 
que l'obra s'ha executat amb retard (per problemes de 
subministrament de material per part del promotor) des de 
l'Ajuntament de Sant Quirze s'ha procedit a fer dos pro-
cediments sancionadors els quals hem sancionat, segons 
marcava el plec de condicions, una multa inicial i després 
una multa corresponent a l'estalvi energètic que no hem 
pogut gaudir pels dies de retard en el canvi d'enllumenat. 
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La pacificació, una realitat

La fibra amb 
l'aigua

Cura dels
animals

Aquest mes de gener la Diputació de Barcelona ja ha 
instal·lat els elements reductors de velocitat als tres punts 
de la carretera BV-1341 tal i com havíem planificat amb 
anterioritat.

Els sistemes instal·lats tant a la carretera (esquena d'ase) 
com la senyalització pertinent afavoreixen que els vehicles 
redueixin la velocitat en aquests tres trams que creuen en 
el nucli urbà.

La valoració econòmica d’aquesta actuació ha estat de 
9.000 euros i ha estat 100% subvencionada per la Diputa-
ció de Barcelona.

Treballant amb l'objectiu de fer arribar la fibra òptica al 
nostre municipi, en les darreres setmanes ens hem trobat 
amb l'empresa FIBRAIGUA per avaluar la possibilitat de 
passar la fibra òptica a través de les canonades de l'aigua. 
Una alternativa que ja ha estat provada en altres municipis 
d'Osona i que abarateix notablement el cost d'implantació.

Estem valorant econòmicament la seva viabilitat, el que 
permetria executar l'obra amb molta més rapidesa i apro-
fitar ja la canalització actual de l'aigua (de titularitat munici-
pal) per a poder passar la fibra òptica.

Us mantindrem informats al respecte.

Els animals requereixen la mateixa cura que les persones. 
Necessiten ser estimats i viure amb companyia. A vegades 
però ens trobem amb casos d'abandonaments.

Quan un gos s'abandona, és responsabilitat de l'Ajuntament 
acollir-lo i portar-lo a una protectora d'animals. Aquest ser-
vei, però, no és gratuït. Costa 500 euros.

Quan un gat s'abandona, és responsabilitat de l'Ajuntament 
agafar-lo, castrar-lo i tornar-lo al seu medi natural. Aquest 
servei, però, no és gratuït. Costa 55 euros pels gats i 109 
euros per les gates.
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El passat 24 de gener a Can Carner, Moià, va presentar-
se públicament la posada en funcionament del Con-
sell Comarcal del Moianès, així com la presentació 
del Pla d’Acció del Consell Comarcal del Moianès 
(CCM) 2017.

El president Dionís Guiteras va explicar l’assumpció de 
competències i inici de prestació de serveis del CCM, així 
com el manteniment del Consorci del Moianès, com la part 
de promoció econòmica del CCM, destacant que el Con-
sell mica en mica va adquirint competències pròpies d’un 
Consell Comarcal, així com iniciant la prestació de serveis 
i realització de projectes que tot i no ser obligatoris, per 
la trajectòria del territori de treballar conjuntament s’han 
decidit prestar des del Consell.

Va remarcar el fet que aquest procés de transició s’està 
implantant de la millor manera per tal que els habitants 
del Moianès continuint rebent la prestació de serveis sen-
se veure’s afectats. Va exposar també que s'ha aprovat el 
Pressupost del 2017 que ronda els dos milions d'euros.

La Vicepresidenta primera i alcaldessa de Sant Quirze, 
Anna Guixà, va iniciar la presentació del Pla d’Acció 2017, 
centrant-se especialment en l’àrea de serveis a les perso-
nes i promoció de l’activitat econòmica. En aquest sen-
tit va destacar que des del gener el CCM ha assumit la 
coordinació de la gestió dels serveis socials dels munici-
pis del Moianès, i que les competències d'Ensenyament 
s’assumiran a partir del curs escolar 2017-2018.

També va detallar els diferents projectes que ja s’han dut a 
terme en aquest sentit, o que s’hi està treballant (projecte 
educació a temps complert, obertura de l’Oficina Comar-
cal de Joventut, Xarxa impulsors de la Garantia Juvenil, 
entre d'altres).

I en quant a promoció de l’activitat econòmica va fer men-
ció de les persones contractades en programes de foment 
i ocupació per part del Consell, la inicació del curs de pro-
ves d’accés a cicles formatius de Grau Superior. A més, 
pel fet de ser comarca s’ha pogut formalitzar el Contracte 
Programa de Turisme 2016-2019 per a realitzar accions de 
promoció i difusió comarcal, i també que en breu s’iniciarà 
la redacció del Pla Estratègic Comarcal.

El Vicepresident segon i alcalde de l’Estany, Salvador Tres-
serra, va parlar dels projectes i serveis de l’àrea de Terri-
tori, destacant que ja s'ha constituit la ponència ambiental 
comarcal i alhora s'està treballant en l'estudi de manco-
munació de serveis (serveis d’arquitectura, enginyeria, la 
gossera, i els serveis informàtics).

També ha parlat de les inversions concedides en el marc 
de les Meses de Concertació per un valor de 310.000 €, i 
de diferents estudis que s’estan duent a terme: l’estudi del 
Pla Cultural del Moianès, l’estudi per la millora del transport 
públic, l’inventari de camins, etc. També va anunciar-se 
que a partir del juliol el CCM disposarà d’Oficina Comarcal 
del Consumidor i d’Oficina Comarcal d’Habitatge. També 
va informar que s’està elaborant un estudi per analitzar les 
ubicacions dels serveis del Consell Comarcal.

Per acabar, el president de l’Assemblea d’Alcaldes i alcal-
de de Granera, Pere Genescà va explicar el funcionament 
de l’Assemblea com un òrgan molt important i represen-
tatiu en el que sempre s’ha intentat deixar de banda els 
colors polítics, i en la que la prioritat és que tots els 10 
municipis s’hi sentin representats.

El Consell Comarcal del Moianès 
comença a prestar serveis

El pressupost del
Consell Comarcal del 

Moianès serà progressiu 
però comença amb una 

dotació de gairebé
2 milions d'euros
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Espai reservat als partits polítics

ELS FOCS S'APAGUEN A L'HIVERN
L’estiu de 1994 va ser un dels pitjors, pel que fa 
als incendis forestals a Catalunya. Durant l’estiu 
del 1994 es van declarar 60 incendis forestals  
amb una superfície de 62.500 hectàrees crema-
des, 35 masies calcinades, 5 morts i 40 ferits. 
Es van mobilitzar 3.000 bombers, 4.400 agents 
rurals, cossos de seguretat, ADF i més de 
20.000 voluntaris i es calcula que les pèrdues 
econòmiques van superar els 75.000 milions de 
pessetes.

Un d’aquets incendis forestals va ser al nostre 
municipi de Sant Quirze Safaja, cremant unes 
2.700 hectàrees, gairebé el 80% del nostre te-
rritori. Els que vàreu estar allà ja sabeu del que 
parlo;  dies d’angoixa, nervis, nits sense dormir, 
veure ploure cendra... tots treballant junts amb 
una finalitat: apagar l’incendi. 

L’orografia de Sant Quirze, amb les seves urba-
nitzacions aillades de la trama urbana i situades 
molt a prop dels boscos i terrenys forestals i 

juntament amb l’abandonament progressiu dels 
camps, la poca gestió forestal, la reducció de la 
pastura, han propiciat aquest avançament del 
bosc, i han trencat l’estructura de mosaic, pro-
piciant un paisatge continu, sent un perill quan 
hi ha un incendi.

Per això, ens obliga a prendre una sèrie de 
mesures, com les de disposar zones de pro-
tecció (franges i neteja de parcel·les), manteni-
ment de vials, disposar d’una xarxa d’hidrants, 
basses i dipòsits plens.... i tenir, juntament amb 
l’administració, un pla municipal d’actuació 
amb el pla de protecció civil d'emergències per 
incendis forestals (Infocat).

Requereix un gran esforç per part de tots. Viure 
d’esquena al nostre entorn, als nostres boscos, 
a les nostres muntanyes, seria un error imper-
donable, per nosaltres i per les generacions fu-
tures. Tinguem cura del nostre entorn.

Sito Piella Vila
Portaveu Batec 
d’aire per SQS 

(PDeCAT)

Josep Lluis 
Roger

Portaveu
Independents 

per Sant Quirze 
Safaja

Aprofitava la nostra alcaldessa l’últim butlletí per donar la seva opinió sobre el 
que es podia tractar o no en els plens municipals.

Li agraïm la seva opinió, com a qualsevol altre veí, però no la compartim.

 Oblida o no té en compte que tot el que se li ha plantejat en aquest últim any i 
mig és  fruit de la feina que aquest grup realitza en la legislatura actual, complint 
amb la nostra obligació de vetllar per el bon govern i col·laborar en el possi-
ble en la correcta gestió de totes les qüestions que afecten al veïns del nostre 
poble.

 Que alguns temes que van sortint es vinguin arrossegant des de fa ja un temps 
no ha de servir per restar-los-hi importància o oblidar-se d’aclarir com i per què 
s’ha arribat on s’ha arribat.

I després d’un  any i mig, el col·apse dels serveis administratius de 
l’ajuntament potser s’ha de deixar d’utilitzar com excusa i començar a valorar-
ho com un problema.

 Si de veritat es vol governar amb transparència, lleialtat i harmonia (i complint la 
llei, no com fins ara), NO hi ha temes tabú.

www.independents-sqspm.org
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Projecte sit-up

Potenciant les poues de glaç

Parlem de mobilitat

Aquest desembre s'ha posat en marxa el projecte dels 
alçadors a l'escola de Sant Quirze. Un projecte que està 
liderat pel Consell Comarcal del Moianès i que permet 
instal·lar a totes les escoles públiques i concertades de la 
comarca uns alçadors a les cadires d'aquells nens que un 
cop assentats no toquen els peus a terra. 

El projecte és una prova pilot que facilita els hàbits saluda-
bles dels nens i nens a l'hora d'assentar-se.

A finals d'any van venir a presentar-nos uns nens i 
nenes de Puigdolena el treball que havien fet sobre 
les poues de glaç de Sant Quirze. Han fet un treball 
exhaustiu on han inventariat cada una de les poues, 
detallant la seva ubicació, història i estat actual.

Des de l'Ajuntament els hi agraïm la feina feta, la qual 
hem dit que ens serà molt útil per utilitzar-la com a 
eina de promoció econòmica i possibles rutes turís-
tiques.

La mobilitat en municipis petits i dispersos com Sant Quir-
ze a vegades es fa difícil de gestionar. Els recursos son 
escasos però sempre hi ha oportunitat de millora.

En aquest sentit, arran de diverses peticions ciutadanes 
hem volgut organitzar aquesta trobada per PARLAR DE 
MOBILITAT. Es tracta doncs d'una jornada oberta a tothom 
perquè puguem aportar, donar idees, propostes, exposar 
oportunitats de millora i intentar trobar solucions conjun-
tament a problemes que afecten a la ciutadania avui dia.

També amb l'objectiu de pensar a llarg termini i intentar mi-
llorar els serveis i prestacions que tenim al nostre municipi.

Us convidem doncs a participar-hi. A la casa del poble el 
proper dissabte 25 de febrer a les 16.30h.
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Xerrada sobre seguretat
A finals d'any va tenir lloc la xerrada que va fer Mossos 
d'Esquadra de Caldes de Montbui sobre consells de segu-
retat a les cases en un entorn rural. Una xerrada molt inte-
ressant per resoldre dubtes i conèixer de primera mà què 
cal fer en situacions com aquesta. En total hi van participar 
unes 35 persones de Sant Quirze.

I trobada musical al Faig
El segon diumenge de desembre va tenir lloc la primera 
trobada musical al Faig. De la mà d'un veí de Sant Quirze, 
l'Ignasi Pérez, vam comptar amb la presència del cor lolis 
de la facultat de física de la Universitat de Barcelona. 

Durant el concert el públic va poder gaudir de bona música 
a un espai màgic i encantador a l'entorn del nostre esti-
mat faig. Repetirem amb més edicions, segurament però 
la propera la realitzarem durant la primavera perquè no faci 
tan fred.

Festes de Nadal

Aquestes festes de Nadal hem omplert carrers i cases 
d'il·lusions i bons moments. A Sant Quirze ha vingut per 
primera vegada el gran tió Sa Faig on els nens han pogut 
donar-li de menjar i picar-lo ben fort perquè els cagués lla-
minadures des de la Plaça de l'Ajuntament.

També hem fet arribar la carta al patge reial perquè així el 
dia 5 de gener poguessin venir Ses Majestats els Reis a 
portar regals a tots els nens i nenes de SQS. Aquest any 
van venir amb cavall i van entregar regals des de la Plaça 
de l'Església. Un espai idílic i meravellós per la gran rebuda 
dels Reis Mags d'Orient.

Finalment, des de l'Ajuntament volem donar les gràcies a 
tots els col·laboradors que ho han fet possible, sobretot 
a aquells que ens han ajudat de valent a fer les noves es-
tructures i a organitzar totes aquestes festes. A tots ells, 
moltíssimes gràcies!


