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Benvingut 2018!

Xavier Galiana, guanyador del concurs 
"Caçador de fotografies 2017"

Primer concurs de pessebres a casa
Categoria familiar: 1r premi per Maria Sans, 
2n premi per Lolita Meyerhoff
Categoria infantil: 1r premi per família de Can 
Carabrut, 2n premi per família Echevarria

2n infantil

1r familiar

2n familiar

1r infantil



Butlletí d’Informació Municipal, Sant Quirze Safaja - Núm. 43 - Gener 2018 - www.sqs.cat

2

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

Resultats eleccions 21D
Els resultats de les eleccions al Parlament de Catalunya a 
Sant Quirze Safaja han estat: 85.1% de participació (390 
vots) repartits de la següent manera:
Junts x Catalunya  162 vots
ERC     82 vots
Ciutadans    66 vots
PSC     24 vots
Podem     22 vots
Cup     21 vots
Partit Popular   6 vots
Recortes cero    3 vots
Pacma     2 vots
Nuls     2 vots
Blancs     0 vots

Agraïment a les membres de la mesa que van estar durant 
tot el dia complint amb les obligacions que se'ls hi havia 
encomanat.

Jutge de pau
El nou jutge de pau de Sant Quirze Safaja és el                             
Josep Llonch. Tot aquells que hagueu de fer algun tràmit 
amb el jutjat de pau podeu posar-vos en contacte amb 
l'Ajuntament i us donaran hora per atendre-us.
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Notícies breus L’alcaldessa
QUÈ ENS DEPARA EL 2018?
Comencem l'any i l'encetem amb ganes de fer moltes co-
ses. Coses que no es fan amb dos dies sinó que son fruit 
d'un treball intens i de molts mesos. Us els detallo:

Farem arribar la fibra òptica a la tardor del 2018. Sens 
dubte, una realitat que, un cop executada, tothom ens diu 
que serem municipi pioner a Catalunya. Del que inicialment 
costava 500.000 euros, hem aconseguit que ens surti a 
cost zero. Com? Establint sinèrgies entre institucions i ex-
primint al màxim totes les alternatives.

Arreglarem dos trams de clavegueram que anaven a la 
llera des de feia molts anys. Hem prioritzat la cura del medi 
ambient a qualsevol altra infraestructura. Inversions molt 
costoses, més de 300.000 euros, que hem aconseguit fi-
nançar en gairebé un 90%.

Canviarem el model de recollida de residus per un 
sistema porta a porta. Requerirà nous hàbits de selec-
ció; però a llarg termini ens permetrà generar un rebut més 
econòmic i, alhora, complir amb les normatives europees 
que al 2020 ja son d'obligat compliment.

També renovarem la xarxa d'aigua des de Pla del 
Badó fins a Les Torres. Una xarxa que estava obsoleta 
i no permetia un abastament correcte i autosuficient. Ho 

farem amb una obra de més de 100.000 euros que gràcies 
a la recerca de finançament extern, ens permetrà garantir 
unes instal·lacions d'aigua renovades (feia molts anys que 
no es feia) i alhora abaratir la tarifa de l'aigua a llarg termini.

També aquest 2018 seguim apostant per la cultura i 
les entitats, amb l'edició de dos nous llibres del municipi 
(esperem que estiguin per Sant Jordi!), la incorporació de 
partides concretes al pressupost 2018 destinades a enti-
tats del municipi i la dinamització del centre cívic i la casa 
del poble amb un calendari d'activitats ple a vessar... dos 
equipaments que fa dos anys gairebé estaven en desús! I 
tenim en ment i ja amb un esbós tècnic un gran projecte 
per la casa del poble (núm 6 i 8) que ha de permetre 
donar resposta a tot allò que encara ens falta: biblioteca, 
espai per a joves, sales polivalents, punt de trobada, etc. 
Ara n'estem buscant el finançament i en breu us ho dona-
rem a conèixer!

Hem fet i seguirem fent un esforç molt gran a deixar 
uns centres educatius (llar i escola) amb les màxi-
mes prestacions... aquest 2017 hem fet una inversió to-
tal de més de 17.000 euros i el 2018 ja sortim amb una 
previsió de 25.000 euros... dels quals se'n destaca la nova 
calefacció de biomassa de l'escola que ens ha de perme-
tre: primer mantenir calentes les instal·lacions i, en segon 
lloc, un bon estalvi energètic en quant a cost d'electricitat. 

Tot això gràcies a una gestió eficient dels recursos, amb 
una previsió de les necessitats i mirant a llarg termini. Tots 
aquests projectes no son qüestió de dos dies, és fruit de 
molta feina, molta dedicació i uns criteris clars de sosteni-
bilitat, eficiència i estalvi. Amb els recursos públics, no s'hi 
val només en dir, sinó que també cal fer.

I tot això combinant amb el dia a dia del municipi. Atenent  
qui ens demana, mantenint nets i endreçats els carrers, 
donant resposta a les peticions urbanístiques, al lloguer 
dels espais, a les urgències, a les incidències petites i a les 
grans problemàtiques, demanant subvencions i buscant fi-
nançaments extraordinaris, etc... Som un poble petit, però 
amb molts projectes en marxa. 

No ens oblidem que queda un any i escàs per les properes 
eleccions. Siguem crítics amb allò que veiem i diguem què 
ens agrada i què no ens agrada; estiguem atents a allò que 
escoltem i traduim-ho al llenguatge que pertoca. Nosaltres 
tenim ganes de sentir-vos per millorar i créixer plegats. Un 
camí sol es fa difícil, un camí plegats és més enriquidor.

Desitjar-vos a tots un feliç 2018. 
Per aquells que han marxat un somriure, pels nouvinguts 
una abraçada i pels que any rere any creixem una mica 
més, una dosi d'energia positiva per mirar
endavant amb força i valentia.

Anna Guixà Fisas
Alcaldessa de Sant Quirze Safaja
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Beneficis fiscals a SQS
Amb l'objectiu de fer un poble sostenible i tenir cura del 
medi ambient, aquest 2018 hem aprovat unes ordenan-
ces fiscals que potencien la instal·lació d'equipaments que 
afavoreixin l'autoconsum i la utilització de les energies re-
novables.

Per altra banda, també s'ha intentat bonificar als agents 
més vulnerables (persones a l'atur, famílies numbroses...) 
així com aquelles persones que fan una bona gestió dels 
recursos (com és el cas de la bonificació en l'ús de la 
deixalleria).

Us presentem doncs els principals beneficis fiscals per 
aquest 2018: 

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES (IBI)
Es manté el 5% de bonificació de la quota 
íntegra per a famílies nombroses sempre que 
constitueixi l’habitatge habitual de la família i aquelles per-
sones que acreditin que els ingressos de la seva unitat de 
convivència no superen els imports resultants de la taula 
pertinent.

Congelació de l’IBI. Es manté el tipus de gravamen 
que hi havia l’any anterior, el qual és del 0,957 per cent 
quan es tracti de béns urbans i el 0,8064 per cent quan es 
tracti de béns rústics. El tipus de gravamen aplicable als 
béns immobles de característiques especials serà el 0,60 
per cent.

S'afegeix una nova bonificació del 25% de 
l'IBI en l'any següent a la concessió en 
cas d'instal·lar i posar en funcionament 
instal·lacions d'energia solar tèrmica i/o fo-
tovoltaica, només en cas de no estar obligat per nor-
mativa.

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMI-
QUES
Bonificació del 30% a aquells establiments 
que incorporin instal·lacions d'estalvi ener-
gètic o la utilització d'energies alternatives, 
sempre i quant no sigui obligatori per normativa.

Bonificacions en diverses 
ordenances per fomentar 

l'energia verda i la protecció 
del medi ambient

Has de fer obres a casa?
Vols instal·lar algun ele-

ment que potencii les 
energies renovables?

CONSULTA'NS!
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Protecció contra els incendis...

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, 
INSTAL·LACIONS I OBRES
Bonificació del 95% de l'impost a les obres 
que tinguin com a objecte la instal·lació de fonts d'energia 
netes i/o renovables a habitatges i activitats.

Bonificació d'un màxim del 50% de l'impost 
per a la realització d'instal·lacions que incorporin siste-
mes d'aprofitament tèrmic o elèctric d'energia solar per 
l'autoconsum.

Bonificació del 90% de l'impost per 
l'eliminació de barreres arquitectòniques.

70% de bonificació en el seu domicili habitual per 
obres relatives a la rehabilitació de façanes d’edificis exis-
tents.

100% de bonificació a aquelles obres que tinguin 
com a objecte la instal·lació de sistemes de recollida i 
aprofitament d’aigües pluvials.

TAXA PER L'EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS 
ADMINISTRATIUS
Bonificació del 100% de la taxa quan la per-
sona acrediti estar en situació d'atur.

TAXES PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE 
GESTIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS
5% de bonificació de la quota íntegra per a 
aquelles persones que acreditin que els ingressos de la 
seva unitat de convivència no superen els imports resul-
tants de la taula pertinent 

10% de bonificació en el rebut de la taxa per re-
collida d’escombraries d’aquest exercici, els contribuents 
que durant l’exercici immediat anterior al d’aquesta Orde-
nança, hagin utilitzat un mínim de vuit vegades el servei 
de deixalleria municipal per a l’eliminació de vuit tipus de 
residus classificat.

És voluntat d’aquest consistori mantenir un poble net i en-
dreçat en quant a la vegetació.En aquest sentit hem activat 
diferents actuacions al llarg d’aquest 2017:

NETEJA DE LES PARCEL·LES INTERIORS NO EDI-
FICADES: els propietaris de qualsevol classe de terreny 
tenen el deure de conservació d’aquests. Per tant, tots els 
propietaris tenen l'obligació de tenir la seva parcel·la neta; 
de manera que fins a la data ja s'han fet reclamacions in-
dividuals a parcel·les edificades i no edificades a partir de 
queixes ciutadanes.

MANTENIMENT DE LA FRANJA PERIMETRAL: aquest 
estiu hem tornat a fer el manteniment de les franges de 
25 metres que rodegen les 5 urbanitzacions del municipi i 
també, per primera vegada, hem fet la franja de protecció 
a la zona del nucli urbà. En quant al manteniment hem 
aconseguit reduir en més d'un 60% el cost efectiu dels 
serveis i en quant a la franja del poble ha sortit 100% sub-
vencionable per la Diputació de Barcelona.

DELIMITAR CORRECTAMENT LA PROPIETAT PRI-
VADA amb la correcta tala de les tanques vegetals que 
envaeixen part de la via pública, de manera que els propie-
taris han de tenir ben alineades les tanques vegetals de les 
seves parcel·les per evitar l’ocupació d’espai públic.
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Què farem aquest 2018...

2 grans obres de clavegueram
1.PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT DEL 
CAMÍ DEL MOLÍ VELL

Objectiu: evitar els abocaments de la llera de totes les 
cases del carrer del Molí Vell.

Empresa adjudicatària: mitjançant concurs, s'ha fet 
la contractació a l'empresa SOREA per un import de 
172.816,33 euros.

Terminis: inici gener 2018 - finalització maig 2018

Finançament: 
136.500 euros de la Diputació de Barcelona
12.763,27 euros del Consorci de Besòs
21.824,88 euros provinents de fons propis

2.PROJECTE DE MILLORA DEL SANEJAMENT DE 
LA ZONA DE PLA DEL BADÓ

Objectiu: Resoldre 3 abocaments d'aigües residuals 
identificats a la zona de la urbanització de Pla del Badó 
(part final de la urbanització, carrer Federico Gallo i carrer 
Salvador Espriu).

Empresa adjudicatària: actualment s'esta redactant el 
projecte i de cara al mes de maig es licitarà perquè s'hi 
puguin presentar les empreses.

Terminis: inici obres tardor 2018

Finançament: 
El projecte ascendeix a 191.000 euros més IVA. D'aquests 
una bona part serà finançat per la Diputació de Barcelona, 
una altra pel Consorci de Besòs i la part restant serà amb 
fons propis.

1 gran obra de sostenibilitat
1.PROJECTE DE DESCONNEXIÓ DEL MOLÍ DE LLO-
BATERAS

Objectiu: adequar les canalitzacions d'aigua des de Pla 
del Badó (dipòsit de la Canyamera) fins al Molí de Llobate-
ras, passant per Pla del Badó, Pinars del Badó, Les Clotes 
i Les Torras. El que permetrà bombar sempre amb aigua 
de l'embassament i en cas d'extrema necessitat utilitzar 
l'aigua de Llobateras; però aquesta només en casos ex-
cepcionals ja que és molt més cara.

Terminis: tardor del 2018

Finançament:
50.072,78 euros de l'Agència Catalana de l'Aigua 
23.000,00 euros de la Diputació de Barcelona
La part restant via fons propis a través del cànon de l'aigua 
de l'any 2016 i 2017

Més de 450.000 euros
en inversió

en noves infraestructures
per aquest 2018
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2 grans projectes de serveis
1.ARRIBADA DE LA FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI

Objectiu: que totes les llars de Sant Quirze (nuclis 
d'urbanitzacions i casc antic) els hi arribi la fibra òptica. 
Casa per casa, tarifa assequible i amb una navegació 
d'uns 500MB aproximadament. 

Com arribarà: 
Ha estat possible gràcies a la combinació de moltes admi-
nistracions: Ministeri, Generalitat, Diputació de Barcelona, 
Ajuntament, Localred i l'operadora. 

En concret:
   Diputació de Barcelona passa el conducte per on ha de 
passar la fibra des de Centelles fins al punt km del càm-
ping de Sant Quirze Safaja
   Generalitat de Catalunya passarà la fibra (convertint-se 
en operadora en aquest tram).
   Un operador interessat (ja en tenim un que ens ho ha fet 
saber) estendrà en aeri la fibra òptica per totes les urba-
nitzacions i casc antic. Aquest ha rebut una subvenció del 
Ministeri per a fer-ho, conjuntament amb 3 municipis més 
de Catalunya.

Terminis: tardor 2018

Finançament: 
Del que inicialment partiem d'un cost de 500.000 euros 
per part de l'Ajuntament, hem aconseguit que arribi a ser, 
cost zero per l'Ajuntament

2.IMPLANTACIÓ DEL PORTA A PORTA

Objectiu: complir amb l'objectiu de reciclatge que impo-
sa Europa (70% de reciclatge) i que si actualment seguim 
al mateix ritme de reciclatge que aquests darrers anys 
(estem al 43%), acabarem pagant el doble en el rebut 
d'escombraries. A més aconseguirem frenar el turisme 
de residus que tenim actualment i minvarem el malestar 
general amb l'estat en que ens trobem, moltes vegades, 
l'interior de les illes ecològiques. Una aposta que, a la llar-
ga, en sortirem beneficiats. A més, incrementarem els ser-
veis amb la recollida de voluminosos i la poda.

Terminis: estiu de 2018

Com es desenvoluparà: en els propers mesos es faran 
xerrades informatives per a poder resoldre dubtes. No hi 
haurà ningú sense ser atès i haver-se resolt els seus dub-
tes.
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Pressupost 2018
Desglossem els principals ítems dels ingressos i les despeses d'aquest 2018:

ingressos
S'incrementa amb un 9% la previsió de l'IBI urbana (425.000,00€)
Degut a la revisió cadastral feta des del govern espanyol que ha regularitzat aquelles finques que no havien legalitzat 
correctament les noves obres com piscines, porxos, garatges, etc.

S'incrementa en un 35% la previsió de les plusvàlues (19.000,00€)
Gràcies a la compra-venda d'habitatges del municipi i, per tant, a l'ocupació dels habitatges existents.

A l'espera de canviar de sistema, es manté la taxa d'escombraries (112.000,00€)
A l'espera d'implantar el porta a porta de cara l'estiu del 2018, es congela la quota d'escombraries, tot i que la gestió 
de reciclatge ha empitjorat en aquests darrers anys.

Es redueixen els ingressos de la llar d'infants (12.500€)
Degut a la política de rebaixa de quota que vam aplicar aquest darrer curs que ens ha permès mantenir la llar oberta 
amb 5 nens.

Es mantenen els ingressos pels actes culturals (12.500€)
Provinents de l'organització d'actes com la caminada, el raid, les tapes de la fira de la tardor, etc...

Ja tenim assegurada una subvenció de l'ACA per finançar una part del projecte de desconnexió del 
Molí de Llobateras i així poder ser autosuficients en la gestió de l'aigua (50.072,78€)

Els ingressos previstos de les grans obres detallades en la pàgina anterior no es conceptualitzen en el pressupost 
inicial. Es comptabilitzen quan l'obra inicia el procés de contractació.

€ € €

El pressupost d'aquest 2018 ascendeix a un total de 

910.137,07 euros
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despeses
Es manté el capítol 1 de personal amb la següent plantilla:
1 secretari (vacant) - 2 administratius (ocupats) - 1 pla d'ocupació (2018) (ocupat) - 1 peó de brigada (ocupat) - 1 ne-
tejadora a 1/2 jornada (ocupat) - 1 netejadora a 1/2 jornada (vacant) - 1 tècnic de menjador a 1/2 jornada (ocupat) - 1 
educador de la llar (ocupat) - 1 tècnic especialista de la llar (ocupat).

Es manté la quota de la multa de la seguretat social per pagar la quota de la seguretat social de l'ex-
alcalde que no es va pagar en el seu dia (8.142,60€)

Es pressuposta una inversió de 15.000 euros per manteniment de clavegueram per tal de 
fer front al mal estat del clavegueram de la zona de Les Clotes, principalment. Una partida que no havia existit mai 
fins ara.

Es tanca amb un import de 38.080,20€ el manteniment de jardineria i zones verdes a una 
empresa del poble, després d'haver-se fet un procés de contractació obert i haver-se presentat totes les empreses 
interessades. El nou contracte és per 2 anys, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més i inclou les noves zones 
verdes del municipi.

Es desglossa la partida de manteniment dels edificis municipals amb la següent previsió de despeses:
7.000€ per l'escola     2.000€ pel centre cívic
1.500€ per la casa del poble   2.500€ per l'ajuntament i la llar d'infants

Augmenta la partida de llibres (5.000€) per tal de fer front a la nova impressió del llibre ja esgotat de Mn 
Pladevall "Sant Quirze Safaja, un poble de frontera" i alhora poder imprimir el llibre que estem elaborant de postals 
antigues de Sant Quirze Safaja gràcies a la col·laboració del Cosme Guiteras.

Es desglossa la partida de festes populars amb les següents activitats. S'ha de tenir en compte que aquesta partida 
es compensa amb la d'ingressos (12.000€) que es reben per inscripcions i recaptació i altres subvencions de la Dipu-
tació de Barcelona que es reben al respecte:
Festa Major 18.000€     Nadal i Reis 7.500€
Sant Quirze i Santa Julita 2.500€   Aplecs i altres 2.500€
Fira de la tardor 1.500€

Es tanca amb un import de gairebé 15.000€ la neteja de l'escola, centre cívic i casa del 
poble a una empresa. Estem acabant el procés de contractació que també ha estat obert i s'hi han pogut presentar 
totes aquelles empreses interessades. El nou contracte és per 2 anys, amb possibilitat de pròrroga per 2 anys més.

Es crea una nova partida per a subvencionar les activitats de les entitats del poble:
AMPA 1.500€ 
ADF 1.000€ (destinats principalment a comprar nous EPI's pels nous carnets grocs)
Ping Ping 400€

Ja es detallen algunes de les inversions que es volen realitzar, les quals son:
Calefacció de biomassa per a l'escola 18.000€
Desplegament de la fibra òptica  15.000€ 
Obra d'abastament d'aigua   50.072,78€
Altres inversions (pendents de confirmar)  33.565,50€
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Recordant Màrius Torres
Aquest 2017, coincidint amb el 75è aniversari de la mort 
de Màrius Torres, ens vam marcar el repte de donar a 
conèixer com a patrimoni cultural i literari de Sant Quirze la 
figura i l’obra del poeta. 

Amb aquest gran objectiu, vam programar un seguit 
d'activitats que hem anat desenvolupant al llarg d'aquest 
segon semestre de 2017. Us ho expliquem:

9 de setembre. Acte de presentació del 75è aniver-
sari. Inauguració a càrrec del Conseller de Cultura de la 
Generalitat de Catalunya, Sr. Lluis Puig i la Directora de 
l'Institut de les Lletres Catalanes, Sra. Laura Borràs, així 
com membres de la Càtedra Màrius Torres de la Univer-
sitat de Lleida i altres personalitats conegudes del món 
del poeta. Presentació de tota la proposta d’actes i es-
deveniments que tenien lloc al llarg de la tardor del 2017, 
entre ells la renovada Ruta Màrius Torres, inaugurada el 
2010 amb motiu del centenari del naixement. Es va fina-
litzar l'acte amb el concert de Meritxell Gené que versiona 
Marius Torres.

21 d’octubre. Taula d’experts a Puigdolena. Per deba-
tre el futur del projecte a curt i llarg termini amb Jordi Lon, 
gestor cultural i filòleg; Mònica Aymerich, gestora cultural, 
experta en formació d’adults a nivell europeu i impulsora de 
projectes artístics amb infants; Carme Torrents, secretària 
d’Espais Escrits, directora de la Fundació Jacint Verdaguer 
i museògrafa; Mn Antoni Pladevall, historiador i expert en 
patrimoni i bon coneixedor del municipi; Ernest Viaplana, 
director de Puigdolena i impulsor de l’espai Màrius Torres 
a Puigdolena i Joan Córdoba, director de l’escola de Sant 
Quirze Safaja i impulsor de la biblioteca. Se'n van treure 
molt bones conclusions que esperem ens serveixin pels 
propers anys. 

12 de novembre. Inauguració de la ruta poètica amb 
3 punts: Puigdolena, Mas Blanc i Sant Quirze Safaja amb 
Margarida Prats i Salvador Escudé. A aquesta trobada hi 
van assistir més de 50 persones interessades i ja va que-
dar com a fixe aquesta ruta amb un llibret imprès que es 
pot trobar a l'Ajuntament o Puigdolena.
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Som municipi cardioprotegit

13 de desembre. Inauguració de la Biblioteca Màrius 
Torres a l’escola de Sant Quirze Safaja amb la parti-
cipació de tots els nens i nenes de l’escola. L'acte va ser 
molt participatiu i emotiu ja que van poder-hi participar els 
alumnes, els pares i mares, el professorat, l'Ajuntament i 
totes les persones vinculades a la Biblioteca. Posant-se de 
manifest que ha estat un projecte global i que ha requerit la 
implicació de molta gent. A tots ells, gràcies!

29 de desembre. Commemoració del 75è aniversari. 
Inauguració de l’escultura de Màrius Torres feta per Joan 
Sans. Ofrena floral a la tomba de Màrius Torres. Canta-
da de poemes del poeta amb la soprano Núria Dardinyà, 
acompanyada de clarinet amb David Vallejo. Tot seguit, 
inauguració de “la mirada de Màrius” al mirador de la cam-
pana a càrrec de Nico Villaran. Presentació dels treballs 
realitzats pels alumnes de l’escola de Sant Quirze.

Amb la instal·lació del nou desfibril·lador a la urbanització 
de Les Clotes, Sant Quirze Safaja ja és municipi 100% 
cardioprotegit. El municipi ja disposa de 4 desfibril·ladors 
ubicats a:

Pinars del Badó (per les urb. de Pla i Pinars)
Les Clotes (per les urb. de Les Clotes i Les Torras)
Ajuntament (pel centre del poble i la urb. del Solà del Boix)
Centre Cívic Parc de l'Aigua (com equipament esportiu)

Aquest desplegament permet que en cas de necessitat, 
la major part dels habitants de Sant Quirze Safaja, tenen 
al seu abast un desfibril·lador a un radi molt proper. Una 
premissa que inicialment era molt difícil de complir dona-
des les característiques geogràfiques del municipi on hi ha 
molts nuclis disseminats.

La instal·lació d'aquest darrer desfibril·lador anirà 
acompanyada d'una formació que es realitzarà el 
dissabte 20 de gener. Les persones interessades po-
den apuntar-se a l'Ajuntament.
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Petites actuacions, grans millores

MILLORES A L'ESCOLA
   Ferros al terra per a guardar les bicicletes
   Pintar les parets d'algunes sales dels mòduls de l'escola
   Nova barbacana a l'exterior del mòdul de primària per no 
mullar-se quan plou (a punt d'instal·lar)
   Nou parquet a totes les aules que restaven per evitar el 
fred als peus
   Ampliació de l'aparcament
   Canvi de tot l'enllumenat a leds
   Cobrir els murs del pati i del camp de futbol per evitar 
cantoneres rectes

MILLORES A LA LLAR D'INFANTS
   Nou sostre a la sala gran de caminants que queia per la 
humitat
   Nova il·luminació a la sala gran de caminants per sistema 
de leds

MILLORES AL CENTRE CÍVIC
   Nou rocòdrom interior amb 3 mòduls a la zona de la pista 
esportiva
   Dos nous miralls amb una estructura amb rodes per a les 
activitats de zumba i psicomotricitat
   Nou material de futbol per a l'extraescolar de futbol dels 
dijous a la tarda
   Adequació de les potències d'electricitat perquè aguanti 
tota la potència necessària en cas de grans festes
   Manteniment de goteres i petits desperfectes per ús de 
l'equipament als banys, entrada del centre cívic, etc...
   Compra de noves estanteries i taquilles per a guardar 
correctament tot el material i poder deixar espais tancats 
on les entitats puguin guardar els seus materials
   Nou hangar ja acabat i tancat. On s'hi troba tot el material 
per l'extinció d'incendis i alhora dóna suport de magatzem 
al material municipal.
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MILLORES AL CONSULTORI MÈDIC I VIA 
PÚBLICA
   Noves cadires d'espera al consultori mèdic
   Gràcies a una subvenció extraordinària que ens van do-
nar des de Generalitat pels aiguats, hem pogut arreglar la 
balla al pont de Salt Gener, passarel·la peatonal que tra-
vessa la riera al costat del taller J.Bou, arreglar accés al 
camí de Can Carabrut i neteja de la llera de les branques.

MILLORES A NIVELL DE GESTIÓ
Hem iniciat processos de contractació pels serveis essen-
cials del municipi: 
   Jardineria de zones verdes 
   Neteja de l'escola, centre cívic i casa del poble
   Rènting fotocopiadores
   Manteniment dels desfibril·ladors 

i d'altres que tenim en marxa:
   Manteniment de l'enllumenat públic
   Càtering de la llar d'infants
   Gestor d'expedients

   Nous tècnics municipals a partir de gener (arquitecte i en-
ginyer) que dependran del Consell Comarcal del Moianès. 

Cosa que ens permet cobrir correctament i sense interrup-
ció aquestes places tan necessàries pel bon desenvolupa-
ment de l'Ajuntament.

   Millora de la presentació del pressupost municipal, ade-
quant les partides a la demanda que requereix l'estat es-
panyol en quant a desglossar correctament els principals 
serveis bàsics que presta l'Ajuntament: clavegueram, ce-
mentiri, neteja viària, etc...

   Edició de dos nous llibres de Sant Quirze. Per una banda 
estem actualitzant el llibre de Sant Quirze Safaja, un poble 
de frontera de Mn Antoni Pladevall ja que s'han exhau-
rit totes les existències. I en segon lloc, s'està editant un 
llibre amb postals antigues de Sant Quirze, cedides per 
persones que les tenien guardades. Aquest segon llibre ha 
estat possible gràcies a la col·laboració desinteressada del 
Cosme Guiteras.

   Revisió de les tarifes de l'aigua per tal de revisar si els 
imports i la configuració dels ingressos i les despeses son 
adhients a la casuística del municipi. Una actuació que es-
tem fent conjuntament amb l'Oficina de Canvi Climàtic de 
la Diputació de Barcelona.

I molts d'altres més projectes que tenim en marxa.
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Espai reservat als partits polítics

I ARA QUÈ?

Jo no sóc politòleg i no sóc un entès en la ma-
tèria, però m'agradaria donar la meva opinió so-
bre aquest fenomen sociopolític que hem viscut 
fins fa poc i que espero canviï pel bé de tothom.

Durant els darrers mesos ens ha arribat una 
quantitat d'informació sobre la situació política 
a Catalunya difícil de digerir amb tan poc temps. 
Tothom es veia valent d'opinar sense pensar en 
les conseqüències de les seves paraules. S'ha 
sobrepassat la línia vermella on hauríem de pa-
rar abans de fer-ho, perquè al traspassar-la po-
dem ferir a les persones que tenim davant, al 
costat o inclús a les que estimem. Hem viscut 
moments molt difícils per a tothom. He trobat 
a faltar a l'ésser empàtic que tant ens defineix 
als catalans. Perquè els catalans som gent amb 
molta empatia i ho hem demostrat infinitament 
al llarg de la nostra història.

Per fi hem votat. Es miri des del punt de vista 
que es miri, ho hem pogut fer. Unes eleccions 
les quals cadascú les interpreta a la seva mane-
ra. Personalment crec que més que unes elec-
cions ha estat un referèndum on els catalans 
han deixat molt clar quina és la seva posició. 
Unes eleccions on la gant ha anat a votar de 
manera massiva i on no crec que ningú s'hagi 
llegit els programes electorals de cada partit, 
que a la fi és el més important pels nostres inte-
ressos. Ha votat el cor i no el cap.

No seré jo qui jutgi a ningú per votar amb el cor 
més que amb el cap, entre els quals segura-
ment jo m'incloc. Però si que em veig amb la 
necessitat de demanar que els nostres polítics 
baixin un esglaó i alliberin una mica aquesta ten-
sió que afecta en el dia a dia de la gent i que 
tinguin la suficient maduresa política per poder 
arribar d'una vegada a un gran acord.

Sito Piella Vila
Portaveu Batec 
d’aire per SQS 

(PDeCAT)
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Riu Tenes "Ja sóc aquí"

Nova ruta online per a fer a peu

Em presento, sóc una Llúdria i fa temps vivia en els vostres 
rius. Us escric perquè estic feliç i contenta de tornar. No sé 
si ho sabeu, sóc un mamífer carnívor, menjo peixos, grano-
tes, petits rèptils....sóc una gran nadadora, puc romandre 
submergible fins a 6 minuts i puc arribar a velocitats de 
12 km/h. Faig el niu a la llera del riu, tinc entre dues i tres 
cries que neixen cegues i sense dents i que abandonen el 
territori matern al cap d’un any.

Ara ja sabeu una mica més de mi, però la meva història i la 
de la meva família va començar ara fa uns 40 anys. L’home 
es pensava que el riu era un gran abocador: les indústries, 
les granges, la canalització de l’aigua, la destrucció del 
bosc de ribera, etc... Fins i tot se’ns caçava per la nostra 
pell. Tot això va provocar que la qualitat de l’aigua del riu 
fos molt baixa ja que no hi havia peixos i, per tant, no te-
níem menjar. Amb la destrucció de la llera no podíem niar. 
I així va ser que per culpa de l’home gairebé ens extingim. 
Per això vàrem emigrar.

Però per sort i gràcies a molta gent de diferents associa-
cions (entre elles el Consorci de Besòs), biòlegs, naturistes 
i també l’administració que es va adonar que si seguíem 
així, no tan sols desapareixeríem nosaltres sinó tot l’habitat 
del nostres rius. I van començar a posar-hi remei. Van fer 
depuradores, claveguerams, recuperacions de la llera, van 
alçar ponts perquè poguéssim passar i, fins i tot, van pro-
hibir la nostra caça! I així durant aquest temps, la qualitat 
de l’aigua va anant millorant, permetent una gran diversifi-
cació de la flora i la fauna, i poguéssim tenir aliment i llocs 
per criar.

I ARA ESTIC AL TENES i sabeu què? No vull tornar a mar-
xar. Necessito 20 km de riu per sobreviure, per anar amunt 
i avall buscant menjar, per poder niar i procrear i us dema-
no la vostra ajuda. Com ho podeu fer? Doncs no llenceu 
res al riu, no llenceu tovalloletes pel vàter, no tireu oli de la 
cuina per la pica, ni deixeu els animals no autòctons aban-
donats al riu.

Quan passegeu per la vora del riu estareu orgullosos 
d’haver col·laborat a que jo no hagi de marxar mai més.

Regidor de Medi Ambient

Gràcies a una subvenció de Diputació de Barcelona, hem 
posat a l'abast de forma on-line una ruta per a fer a peu 
anomenada "El gorg negre i les poues de gel". Es trac-
ta d’una ruta molt completa i divertida amb una combina-
ció perfecta de bosc, corriols, paisatge, roca i aigua. 

Segueix el curs del Tenes, recorre zones de boscos om-
brívols, d’altres amb sòls pobres i rocosos però amb vista 
als cingles de Bertí i a Sant Miquel del Fai. També es visita 
el gorg negre i altres salts d’aigua, antics molins fariners i 
finalment s'admiren amb curiositat algunes poues de glaç 
perfectament conservades.

Podeu trobar-la a www.sqs.cat
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Pedals de la marató
El diumenge 17 de novembre vam celebrar la PEDALS 
DE LA MARATÓ al nostre municipi per a poder recaptar 
diners per La Marató de Tv3. En total s'han recap-
tat 2.965,13 euros, fent récord en totes les 
edicions passades. Aquests diners s'han ingressat 
al compte de la La Marató que enguany va destinada a les 
malalties infeccioses.

A la pedals hi van participar un total de 340 participants, 
dels quals 48 eren de la cursa CACO (12km de caminar o 
córrer) i la resta dels dos circuits de la BTT. Volem agrair la 
col·laboració de tothom qui ho ha fet possible: voluntaris, 
propietaris de les finques que ens han deixat passar els cir-
cuits, empreses que han entregat material i menjar per les 
curses i pel sorteig de lots de regal (Aneto, Vinghi, Ericar-
men, Fantinni, Bicicletes Nineta, Exclusive, CICLES 02, Fai 
Natur i El Cau de la Bici), AMPA de l'Escola de Sant Quirze 
que va fer una donació del 50% dels guanys del sorteig de 
la panera i tots aquells que durant aquests mesos de pre-
paració heu dedicat molts esforços a que sigui una realitat.

A tots... moltíssimes gràcies! Una vegada més, hem fet un 
gran Sant Quirze Safaja!

Nadal és ple d'activitats
Aquestes festes de Nadal s'han organitzat un munt 
d'activitats al poble. Volem donar les gràcies per tots els 
qui ho heu fet possible i que amb una activitat o amb una 
altra heu donat vida al nostre poble.

ON ETS TIÓ SAFAIG?
LA GRAN CAGADA DEL TIÓ SAFAIG I ENTREGA DE 
LA CARTA A LA GRAN BÚSTIA REAL
LA MISSA DEL GALL
CONCURS DE PESSEBRES A CASA
CAMPIONATS INDIVIDUALS I INTERCOMARCAL DE 
TENNIS TAULA
CAVALCADA DELS REIS MAGS D'ORIENT

ACTIVITATS DE FUTBOL SALA PER A NENS
ACTIVITATS DE IOGA A LA CASA DEL POBLE
ACTIVITATS DE ZUMBA AL CENTRE CÍVIC
TALLERS DE MAQUILLATGE
SESSIÓ DE MERIDATGE DE VINS
TALLER DE BRODATS
CONCURS "CAÇADOR DE FOTOGRAGIES"

I moltes activitats més que han donat vida al poble, que 
ens han fet conèixer una mica més entre tots i que ha forjat 
sinèrgies. Som-hi!


