
SaFaig
www.sqs.cat |         /ajuntament.santquirzesafaja  |       /AjSQSafaja

Butlletí d’Informació Municipal, Sant Quirze Safaja Març 2018 Número 44

Les 3 nevades
ens posen en estat 
d'alerta per
la caiguda d'arbres
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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
Cova Safaja (turisme rural) - 659 92 45 59
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
Mas Codina - 93 865 89 82
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.sqs.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, mitjançant 
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, comuniqueu-nos la vostra adreça 
al Servei d’Atenció Ciutadana al telèfon 93 866 03 68 o 
st.quirzes@diba.cat

Troballes arqueològiques
Aquest mes de març hem visitat la bauma de l'Espluga i la 
bauma del molí amb l'arqueòleg de la Catalunya Central de 
la Generalitat de Catalunya. Una visita que vam demanar 
nosaltres des de l'Ajuntament, d'acord amb el propietari, 
i que ens ha permès posar de manifest l'estat correcte de 
conservació de les dues baumes així com ens ha permès 
dialogar en possibles actuacions de cara al futur. Sobretot 
recuperar la història del neolític que hi ha al darrera gràcies 
a les excavacions que es van fer als anys 60. Us mantin-
drem informats!

Portes obertes a la llar 
d'infants municipal 
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L’alcaldessa
QUI VA DIR QUE SERIA FÀCIL?

3 anys poden ser molts o poden ser pocs, tot depèn de 
com es miri... o més ben dit, de l'actitud que un tingui. 3 
anys al capdavant d'un Ajuntament donen per explicar-ne 
de divertides i de tristes, de menjar-se gripaus (com deien 
alguns) i de celebrar alegries. El fet és que n'hi ha de tots 
colors.

Personalment el balanç que en faig és positiu, no excel·lent; 
es clar! Positiu perquè entenc que hem après el funciona-
ment de l'administració local (quan una ve del món empre-
sarial es fa una mica més difícil entendre'l) i hem intentat 
cassar els tempos de les coses perquè sortissin, i bé. No 
és fàcil, hi ha tants elements en joc que quan una cosa 
rutlla, una altra trontolla.

En aquest temps m'ha sorprès com de vulnerables som 
els pobles petits, i en ell hi poso també el nostre. La llei és 
igual per a tothom (només faltaria!) i les obligacions de jus-
tificar subvencions, gestionar papers, tràmits, etc... son les 
mateixes per Sant Quirze que per Barcelona; però els re-
cursos no son els mateixos... està clar que nosaltres tenim 
menys població, però els requisits bàsics de funcionament 
son iguals per a tothom. Allò que és obligatori fer com a 

organisme públic i de servei al ciutadà és demanat amb la 
mateixa exigència pels grans com pels petits. I aquí és on 
entra un estat de col·lapse administratiu. I s'agreuja encara 
més quan tampoc hi ha possibilitat de cobrir la plaça de 
secretari-interventor. Una figura clau pel bon funcionament 
de l'institució municipal tant per l'assessorament jurídic 
com per la gestió de tots els tràmits municipals. Sens dub-
te, ningú va dir que seria fàcil.

Però mirem endavant, com no podria ser d'una altra ma-
nera.

Se'ns sumen problemàtiques que no voldriem i que tot i 
no estar directament relacionades amb les competències 
bàsiques d'un ajuntament, ens influeixen i molt. Exemples 
en son els robatoris, les revisions cadastrals que venen 
amb recàrrecs de l'IBI, serveis de metge que no es pres-
ten durant l'estiu, xarxa elèctrica defectuosa a les cases, 
connexions d'internet i de telecomunicacions inestables, 
entre molts d'altres. Això ens influencia directament a 
l'administració perquè quan aquesta és propera, oberta i 
transparent al ciutadà; és aquest que demana a la institu-
ció que l'ajudi i vetlli pels seus interessos. No és la nostra 
competència, però ho fem i hi treballem. Perquè hi ha una 
vocació de donar servei, d'ajudar i solucionar. 

Segurament no sempre arriben les notificacions al dia, se-
gurament no tenim tota la informació penjada al portal de 
transparència, segurament.... però estic segura que estem 
fent un poble obert, on tothom hi té cabuda, on tothom 
és escoltat, on els temes es desencallen, on s'escolta i 
s'arriba a un acord, on qui demana informació se li entre-
ga, on qui té consultes se li resolen, on poc a poc (però 
sense pausa) es compleix amb tot allò que és obligato-
ri. Tot és qüestió de confiança, de temps i paciència. En 
3 anys hem millorat aquest Ajuntament però encara ens 
queda camí per recórrer.

Aprofito aquestes línies per a desitjar-vos una molt bona 
setmana santa. Perquè gaudiu de l'entorn del nostre poble 
amb la família i els amics. Aneu a descobrir les ulleres d'en 
Màrius al mirador de la campana, la nova ruta del gorg 
negre, el passeig del Tenes que tot just hem netejat... i si 
us inspireu, escriviu pel concurs literari. Sant Quirze, us 
espera!

Anna Guixà Fisas
Alcaldessa de Sant Quirze Safaja
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Apostant per la seguretat vial
Sempre hem defensat que la natura és el principal patri-
moni del poble. Passejant pels nombrosos corriols i dre-
ceres que encara uneixen les cases de pagès trobarem 
fonts, baumes, gorgs... per gaudir de la fauna i la flora del 
municipi. Sant Quirze Safaja és un poble tranquil on tenim 
el casc antic i habitatges repartits per la vall del riu Tenes i 
en diferents urbanitzacions.

Hem de ser conscients de tot el que ens envolta i tindre 
cura al circular pel nostre municipi.

Al veure una sèrie de mancances des de l’Ajuntament hem 
realitzat una sèrie d’actuacions que creiem importants per 
preservar el nostre entorn:

    Pacificació de la carretera que creua el nostre mu-
nicipi amb els bans d’asfalt disminuint la velocitat i aug-
mentant la seguretat dels nostres vianants.

    Senyalització de prohibit aparcar tant amb senyals 
de trànsit com amb pintades grogues a la vorera i senyals 
de reducció de velocitat.

    Plaques d’aparcament per a minusvàlids al Centre 
Cívic Parc de l'Aigua i a la plaça de l'Església.
 
    Bandes rugoses a les urbanitzacions per disminuir la 
velocitat.

    Miralls a accessos perillosos.

    Rampa d'accés per a minusvàlids a l’entrada de 
l’Ajuntament.

    Arranjament de camins sense asfaltar en tot el nos-
tre municipi.

I seguim treballant per millorar la nostra seguretat i ordena-
ció vial del nostre municipi. 
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Les activitats censades a SQS

Som comarca...
de què ens ha servit?

Aquest mes de març ens ha visitat el diputat Josep Ra-
mon Mut per a presentar-nos el cens d'activitats del 
municipi. Un recurs que ens van donar el 2017 i que 
ara ja està finalitzat. Se'n desprenen dades molt interes-
sants que ens ajudaran a millorar i donar un millor ser-
vei al ciutadà, sobretot a aquells que tenen activitats. 
 
Ara podem saber que al nostre municipi les activitats es 
desglossen en:

13,6 activitats agroindustrials 
9,1% activitats comercials 
31,8% activitats d'hosteleria i restaura-
ció 
20,5% activitats de serveis 
6,8% activitats industrials 
18,2% activitats altres (dipòsits, magatzems 
pirotècnics i antena)

Després de 2 anys com a comarca, és el moment d’avaluar 
quin ha estat l’impacte econòmic al nostre municipi. Així ho 
vam explicar el passat 18 de març a tothom qui va voler 
venir a la xerrada. Us en fem un breu resum:

Inversió en serveis educatius addicionals   
     4.334,40 euros
Ajuts individuals de desplaçaments   
     1.082,24 euros
Ajuts per serveis socials    
     4.735,73 euros
Ajut per tasques de manteniment   
     2.516,80 euros
Ajut per commemoració Màrius Torres  
     3.584,84 euros
Ajut per la Fira de la Tardor    
     1.572,50 euros
Ajuts concedits a empreses i emprenedors de SQS 
     15.900 euros
Ajuts a través de l’oficina d’habitatge (1 any)
     720 euros
Estalvi per serveis mancomunats 
     18.482 euros

Impacte total
Estalvi per l’Ajuntament

en 1 any = 18.482€
Import inversions, despeses i 
ajuts a SQS = 41.200,70 euros
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Anant cap a l'eficiència energètica

60% d'estalvi amb la nova 
caldera de pellets de l'escola

L'ESCOLA DE SANT QUIRZE
Ja fa temps, hi havia una demanda per part del professorat 
i l’AMPA de les condicions en què havien de treballar els 
alumnes i professors degut al dèficit energètic que pre-
sentava la calefacció que va posar en aquell moment la 
conselleria d'ensenyament als mòduls de l'escola.

L’hivern a Sant Quirze és fred i l’escola està situada a la 
vall, al costat del riu Tenes, incrementant encara més la 
sensació de fred. Sumant que les instal·lacions formades 
per barracons provisionals no estan gaire ben aïllades i que 
una calefacció elèctrica no donava les suficients calories 
a totes les aules, eren masses factos que no ajudaven a 
millorar les condicions necessàries pel bon funcionament 
de l’escola

L’Ajuntament, veient el problema, va fer una sèrie 
d'actuacions com aïllar el terra dels barracons amb suro 
i acabat amb parquet. Però l'actuació no era suficient per 
minimitzar el fred i es va decidir canviar la calefacció.

Partíem doncs, d'una situació que:
   Pel poble, la instal·lació actual significava una despe-
sa elèctrica molt gran, el que repercutia directament amb 
unes factures molt elevades (entre 700-800 euros men-
suals)

    Mancaven radiadors a algunes de les aules
    Si es posaven els nous radiadors, era necessari ampliar 
la potència contractada, el que suposava un increment del 
cost elèctric. 
    Les aules estaven fredes, sense un benestar del profes-
sorat i els alumnes

Veient aquestes circumstàncies i amb l'aprovació del de-
partament d'ensenyament de la Generalitat de Catalunya,  
i alhora seguint amb la política d’estalvi energètic es va 
optar per una caldera de pellet, amb un bon resultat ener-
gètic i econòmic ajudant a minimitzar l’escalfament global i 
aprofitant energies netes i renovables.

Un cop instal·lada la nova caldera, posant radiadors a to-
tes les sales i després d'un mes de funcionament; la valo-
ració és positiva tant en confort com en estalvi econòmic 
(reduint un 60% el cost de les arques municipals). 

Sens dubte, desenvolupem una aposta ferma 
per l'educació, vetllant sempre per adequar les 
instal·lacions educatives cosa que ajudarà que les 
futures generacions se sentin còmodes en el seu en-
torn i municipi.

Aquestes darreres setmanes també hem invertit amb nova 
sorra pel sorral de l'escola, així com col·locar parquet a 
zones que faltaven i un nou paviment al pati.
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Noves seguretats al Parc de l'Aigua 

L'ENLLUMENAT PÚBLIC
Durant aquestes darreres setmanes personal de 
l'ajuntament s'ha format en l'ús del programa que 
permet controlar els principals usos de l'enllumenat 
públic del nostre municipi. En aquest sentit, hem po-
sat en valor un programari que ens dóna la possibilitat de 
modificar els canvis horaris establerts en cada una de les 
fases de l'enllumenat (6 en tot el poble repartits per zones), 
així com controlar si hi ha alguna anomalia o cal fer alguna 
actuació. 

Es tracta doncs d'una millora molt notable ja que permet 
actuar amb més rapidesa i sense necessitat de desplaçar-
nos a fer les modificacions pertinents a cada un dels fa-
nals, com era necessari fer fins abans de la seva substitu-
ció per leds. 
 
Ara estem focalitzant els esforços a legalitzar to-
tes les instal·lacions del municipi, eliminant els pun-
tejats existents i posant al dia unes instal·lacions que 
feia molts anys que no es cuidaven. En aquest sen-
tit, estem fent tots els tràmits per a posar-los al dia. 
Una feina que serà costosa però que, planificada i or-
ganitzada, es podrà portar a terme en el proper any.   
 
Per altra banda, la Diputació de Barcelona ens ha 
subvencionat amb 5 fanals fotovoltaics que es 
col·locaran a la zona de Can Sans, necessaris per 
donar visibilitat a una zona que no gaudia d'enllumenat 
públic i que quedava molt a les fosques. També es-

tem valorant la ubicació dels 6 fanals que van sobrar de 
la instal·lació de l'enllumenat i que volem ubicar en al-
gun indret del municipi; encara pendent per determinar. 
 
En aquest objectiu de mirar per l'eficiència energètica, 
aquest darrer any hem canviat tot l'enllumenat interior de 
l'escola i la llar d'infants, substituint-lo per leds; i ara aquest 
2018 modificarem l'enllumenat interior de l'Ajuntament, 
adequant-nos, una vegada més, a la normativa legal 
i vetllant pel benestar dels nens i dels treballadors/es. 
 
Així doncs, qualsevol persona que vegi una anomalia o de-
ficiència en l'enllumenat si us plau que ens ho faci saber 
per així poder-ho solucionar quan abans.

Aquest mes de març hem instal·lat dues noves ba-
lles de protecció a la zona del Parc de l'Aigua per tal 
de protegir la circulació de vehicles i la de vianants.   
 
  La primera és al creuament de l'embassament on 
hem col·locat una valla de protecció al cantó dret 
(d'esquenes al Centre Cívic) i hem canviat l'existent 
a la zona esquerra per així aconseguir la màxima se-
guretat i una bona protecció a les dues bandes. 
 
   La segona és al camí de dalt del centre cívic que do-
nada l'alçada del talús i la circulació de vehicles i per-
sones al camí, calia posar un sistema de protecció. 
 
Dues actuacions que han de conviure amb la vida 
ordinària del parc i que garanteixen, en la mesura 
del possible, la seguretat de les persones i els vehi-
cles. Una actuació finançada amb recursos propis a mode 
d'inversió.
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Atenció a les persones...

Des de principis d'aquest 2018, el Consell Comarcal del 
Moianès ja té totes les competències pel funcionament 
dels Serveis Socials a la comarca.

Durant el 2017 hem estat treballant per unificar els criteris 
de treball de les tres comarques de les quals proveniem 
(Osona, Bages i Vallès Oriental) per tal d'optimitzar esfor-
ços tot i respectant la idiosincràsia de cada poble.

Pel que fa al nostre poble seguim formant part de Serveis 
Social Bàsics Les Poues junt amb Castellterçol, Castellcir 
i Granera; però ara si, depenent directament de Consell 
Comarcal del Moianès.

L’equip social ha canviat l'últim any de tècnics que en 
aquests moments estan ja plenament adaptats i treballant: 
l'Oriol i l'Ariadna. També s’ha incorporat una administrativa 
de dilluns a dijous (només durant un any ja que és un pla 
per reinserir gent a l'atur) la qual té funcions d'atendre el 
telèfon i fer cribatge de les necessitats de l’usuari, asses-
sorar-los i informar-los de l’itinerari a seguir. Una tasca que 
era molt necessari ja que així els tècnics poden dedicar 
més temps a visitar als usuaris i a valorar les necessitats.

En aquest sentit doncs, els serveis dels quals disposem 
son:
    AJUTS SOCIALS a aquelles famílies necessitades per a 
pagar els rebuts de la llum o l'aigua, les extraescolars dels 
fills, servei de menjador, etc.

    TELEASSISTÈNCIA, necessari per persones grans que 
estan moltes hores soles o be viuen soles.

    SERVEI D'ATENCIÓ DOMICILIÀRIA I DE DEPEN-
DÈNCIA (SAD social el 1r, SAD dependència el 2n). Un 
servei també molt agrait per aquells qui ho necessiten. A 
dia d'avui al nostre poble se'n beneficien 3 usuaris com a 
SAD social i 5 com a SAD dependència; més un expedient 
de SAD dependència que està en tràmit. Aquest és un 
servei que s'està estudiant ampliar, segons les noves ne-
cessitats detectades i que, en els propers mesos, esperem 
poder donar resposta.

    ARRANJAMENT D'HABITATGES el que a través 
d'una subvenció permet adaptar les vivendes de persones 
grans per tal d’evitar accidents o adaptar-ho a les noves 
necessitats de mobilitat.

    SERVEI INTERMEDIACIÓ DRETS HABITATGE on 
al Consell Comarcal hi ha un tècnic 2 cops al mes per 
tal d’assessorar a les persones que tenen problemes per 
pagar la hipoteca o el lloguer i estan en perill del desnona-
ment.

    SERVEI INTERMEDIACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA 
on s'ajuda a les dones en casos de maltractament, 
d'orientació familiar, etc. En aquest cas, des de SQS s'ha 
rebut una visita.

    EQUIP D'ADOLESCÈNCIA I ATENCIÓ A LA INFÀN-
CIA, el qual treballa aquells casos que hi ha problemes 
familiars i es vetlla per la seguretat i benestar dels nens/es 
a les famílies.

I molts més projectes que estan en marxa que, poc a poc, 
anirem implementant segons vagin sortint més necessi-
tats.

També s'han realitats tallers 
de gènere, xerrades amb famí-
lies, com assessoraments jurí-

dics, entre d'altres.
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Camí a la fibra òptica

La seguretat a SQS

Aquest mes de març ens hem reunit amb l'enginyeria i 
l'empresa que portarà a terme l'estesa de la fibra òptica al 
municipi. Va ser una reunió molt profitosa per ja concretar 
com farem el projecte constructiu per a la xarxa de fibra 
òptica pel desplegament de FTTH al nostre municipi.

Ara estem treballant en ultimar el projecte de com farem 
l'estesa a cada una de les urbanitzacions i casc antic, així 
com dissenyar la cobertura de la xarxa troncal i les xarxes 
derivades de fibra. En el termini d'un mes aproximada-
ment tots els habitants de SQS rebran una carta en el que 
se'ls notificarà que iniciem el procés d'estesa que durarà 
aproximadament 3 mesos. La previsió és que la xar-
xa a totes les llars estigui a punt abans de setembre 
d'aquest 2018. Durant el mes d'abril convocarem una 
reunió oberta a tot el poble per explicar tot el procés 
i com funcionarà.

A aquesta xarxa però caldrà esperar que arribi la xarxa de 
Centelles que ens arriba via Diputació de Barcelona (que 
està ja licitada i, per tant, només han d'iniciar les obres) i 
la connexió amb fibra que ha de realitzar Generalitat de 
Catalunya a través de Xarxa Oberta que està paralitzada 
en motiu de l'aplicació del 155.

Seguim treballant per a fer efectiu aquest projecte 
que tant necessari és per a tots els habitants de Sant 
Quirze Safaja. 

Durant aquest darrer mes hem estat treballant de valent 
per a buscar opcions a incrementar la seguretat al nos-
tre municipi. Arran dels robatoris dels últims mesos des 
del Consistori hem volgut donar resposta a una necessitat 
"urgent" i "necessària" pels habitants de Sant Quirze Safa-
ja. En aquest sentit, estem treballant amb diferents 
línies d'actuació per així poder incrementar mesures 
de seguretat a les urbanitzacions i centre del poble. 
 
Hem mantingut converses i gestions amb els Mos-
sos d'Esquadra, hem fet xerrades amb els habitants 
de SQS per a donar consells i arribar a organitzar ac-
tuacions ciutadanes, ens hem coordinat amb diferents 
empreses per a que ens donessin solució al respecte 
en base a diferents actuacions, ens hem posat en con-
tacte amb el departament d'interior de la Generalitat 
de Catalunya per a coordinar accions conjuntes,  en-

El projecte d'estesa de la fibra 
òptica avança segons el pre-

vist: estesa realitzada a SQS al 
juliol'18 - operatiu via Diputa-

ció al desembre'18

tre moltes d'altres actuacions que  hi estem treballant. 
Es tracta d'una feina costosa i que no es pot desenvolupar 
en dos dies però des del Consistori hi estem treballant. 
 
Qualsevol persona que tingui alguna proposta, idea, 
millora o qualsevol actuació que cregui que pot aju-
dar, podeu contactar amb nosaltres.
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Gran projecte: la casa del poble
Sant Quirze Safaja disposa d’un edifici situat al carrer Ma-
jor al casc antic del poble o més ben dit LA CASA DEL 
POBLE, on es realitzen activitats de tot tipus segons les 
necessitats dels seus habitants.

Com ja sabeu aquest consistori va fer la compra de l’edifici 
del costat (número 8) pensant en un futur poder habilitar 
un espai, de grans dimensions, que perseguia una sèrie 
de prioritats:

    Evitar la degradació dels nostres edificis.
    Tindre un referent i un punt de trobada on puguem en-
cabir els espais per a les diferents activitats.
    Ambdós edificis comparteixen mitgera i en el passat 
varen estar connectats. Unificar el conjunt dels edificis.
    Utilitzar uns criteris d’arquitectura accessibles i soste-
nibles, 
    ACCESSIBLES: la rehabilitació proposa que les perso-
nes amb limitacions puguin utilitzar qualsevol espai.
  SOSTENIBLES: baix consum energètic, potenciació 
dels materials naturals, baix impacte ambiental utilitzant el 
paisatge com a notació.

Gràcies a un programa complementari de reforma i mi-
llora d’equipaments locals que va treure la Diputació de 
Barcelona a finals d'any vam veure una bona oportunitat 
per a fer una valoració dels nostres edificis i espais pú-
blics: equipaments educatius, esportius, culturals i edificis 
singulars i elements patrimonials. Ens permetien veure les 
mancances tècniques, energètiques... amb la qual cosa 

projectavem millores futures per evitar i minimitzar el cost 
del manteniment dels mateixos edificis.

En el cas d’edificis singulars vam optar per la casa del 
poble i es va encarregar un avantprojecte basat en una 
millora de l’entorn social, reactivació del teixit econòmic, 
desenvolupament de dinàmiques culturals i la revaloració 
dels recursos locals.

Creiem que es un gran projecte pel nostre poble, atractiu i 
necessari i estem oberts a qualsevol idea que podeu apor-
tar pel tal de millorar i ajustar les nostres necessitats.

En aquest sentit doncs, es projecte un seguit d'espais 
que han de permetre l'ús tipus:

Aula gastronòmica (classes cuina, tast de vins...)
Punt de trobada pel jovent amb espai amb neve-
ra i petit jardinet
Sala de reunions a petit format
Sala Auditori per a més assistents
Biblioteca interactiva, aula d’estudis...



Butlletí d’Informació Municipal, Sant Quirze Safaja - Núm. 44 - Març 2018 - www.sqs.cat

11



Butlletí d’Informació Municipal, Sant Quirze Safaja - Núm. 44 - Març 2018 - www.sqs.cat

12

L'espai verd: valuós per SQS

Qui arriba a Sant Quirze no tarda en veure que som un 
poble on hi regna la natura. Els arbres, els prats, els bos-
cos, els jardins formen part del nostre ADN i configuren un 
municipi natural i verd. Que sigui així i que tothom s'hi senti 
a gust implica, implícitament, que algú n'ha de tenir cura. 
Reguem les plantes perquè creixin, però també cal cuidar 
els arbres perquè creixin i vinsquin correctament.

Les nevades d'aquests darrers mesos han posat de ma-
nifest els arbres que son febles i cauen, les branques que 
eren massa llargues i obtaculitzaven la via pública, les 
parcel·les que estaven brutes... i és que mantenir netes les 
parcel·les és una obligació de tots. També ho és per part 
de l'Ajuntament per a mantenir nets els espais verds, els 
parcs infantils, els vorals... 

Però també necessitem que cadascú dels veïns tingui en 
condicions les seves parcel·les. Arran de les nevades ens 
vam trobar carrers tallats per arbres que havien caigut a 
la via pública i branques que obstaculitzaven els carrers. 
Hem de cuidar-ho i estar-hi a sobre, pel bé i la seguretat 
de tots.

Aquests darrers mesos des de l'Ajuntament estem notifi-
cant de forma individual a aquells propietaris que tenen la 
parcel·la bruta (de moment hem notificat el Solà del Boix 
i Pinars del Badó). Però també ja tenim l'estudi de totes 
les branques que impedeixen la correcta circulació a la 
via pública... i els resultats son esfereidors. Hi ha una gran 
quantitat de finques que tenen branques que surten a la 
via pública. Demanem doncs que siguem responsables i 

les netegem. Si teniu dubtes, consulteu a l'ajuntament que 
us donarem l'assessorament tècnic necessari per saber 
què cal netejar i què no.

Pel bé de tots, mantinguem net el nostre entorn. Serà 
així com podrem mantenir un Sant Quirze Safaja que 
tots volem.

És responsabilitat de cadascú 
mantenir netes les parcel·les i 

els arbres de casa nostra.
Tinguem-ne cura.
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Camí al sistema porta a porta

Netegem la riera del Tenes

El 8 d'octubre iniciem el sistema de recollida de re-
sidus Porta a Porta al nostre municipi. Fruit d'aquest 
nou sistema, ja no necessitarem disposar de contenidors 
repartits a les urbanitzacions / carrers per a dispositar els 
residus sinó que ens els vindran a buscar a la porta de casa 
cada dia la fracció que toqui. Amb l'objectiu de començar 
a preparar-nos per aquest nou sistema i per tal d'evitar el 
mal ús que s'estava fent en els darrers mesos de les illes 
ecològiques on s'hi depositava gran quantitat de banals 
(matalassos, poda, sofàs, cables, runa, objectes sanitaris, 
etc...) hem procedit a eliminar les baranes de fusta que 
protegien algunes de les illes ecològiques del municipi.   
 
Volem dir ALT i CLAR que Sant Quirze Safaja és un po-
ble net i endreçat i que som ZERO tolerants amb aque-
lles actuacions incíviques que ens hem anat trobant 
darrerament. Per residus com aquests ja hi ha disponible el 
servei de deixalleria de Sant Feliu de Codines i Castellterçol. 
 
Al llarg de tots aquests propers mesos ja anirem fent diver-
ses xerrades per informar del nou sistema que implanta-
rem però ja us citem pel proper dissabte 8 d'abril a les 
12h a la plaça de l'Ajuntament per explicar-vos les 
raons del nou sistema i com funcionarà. Resoldrem 
dubtes i inquietuds que tingueu.

Davant de l'Ajuntament i al costat de la riera del Tenes, 
hem tallat els pollancres que tant caracteritzaven aquest 
indret. 

Els hem tallat perquè no eren autòctons i malmetien la fau-
na i la flora de la zona, estaven molts d'ells podrits i, per 
tant, hi havia perill de caure's; i embrutaven amb pol·len els 
carrers del poble. 

Un cop haguem fet tota la neteja, de forma pausada anirem 
repoblant la zona amb arbres autòctons del nostre poble.

Una actuació que ha estat autoritzada per l'ACA.



Butlletí d’Informació Municipal, Sant Quirze Safaja - Núm. 44 - Març 2018 - www.sqs.cat

14

Espai reservat als partits polítics

L'AJUNTAMENT, UNA GRAN FAMÍLIA

Ara que ha passat un temps des de que vam 
entrar a formar part d’aquest consistori, és in-
evitable mirar enrere i veure la quantitat de feina 
que s’ha fet i que queda per fer.

La llista és llarga, podríem començar per les pe-
tites i quotidianes feines, que gràcies al perso-
nal administratiu i tècnic ens ajuden a que el dia 
a dia vagi tirant endavant.

Podríem parlar de totes les regidories, des de la 
gran tasca que es fa als ajuts socials, passant 
per la gran feinada que hi ha en els aspectes 
culturals i festius, en el manteniment del nostre 
entorn i els nostres equipaments públics, obrint 
aquests espais als nostres vilatans i, sobretot, 
portant una bona economia.

Dels grans projectes, podríem dir que des del 
canvi de l’enlluemenat, passant pel pou del 

TRANSPARÈNCIA

Les lleis són instruments per regular la convi-
vència, les fem persones per regular les rela-
cions amb persones. I les apliquen les admi-
nistracions. En certs moments les persones al 
càrrec de les administracions n’abusen i es fan 
noves lleis per controlar com funcionen aques-
tes administracions. Durant anys la disbauxa 
a les administracions va ser tal, que s’ha anat 
acotant les funcions d’aquestes. Avui en dia, 
els ajuntaments estan pràcticament intervinguts 
pels excessos passats que han portat a casos 
de corrupció de tot tipus arreu el país. Quan 
l’escàndol esdevé alarma social, acabem amb 
lleis com la de transparència, en un intent de 
que l’administració expliqui que fa, quan ho fa 
i com ho fa.

Com i en que es gasten els diners dels nostres 
impostos. Qui se’n beneficia. Qui pren les deci-
sions i qui se’n fa responsable.

faig, canvi de localització de l'Angar de l'ADF, 
el clavegueram del Molí Vell, les franges de se-
guretat a les urbanitzacions, les neteges de les 
parcel·les edificades i no edificades, la pacifica-
ció de la carretera... fins als propers projectes 
que tenim en marxa com la fibra òptica, el cla-
vegueram de Pla del Badó, el canvi de recollida 
de residus cap al sistema porta a porta, etc.
Com veieu, queda encara molta feina per fer!

I tot això ha passat per ser com una família, que 
és la base de tot i és important per les nostres 
vides. Entre nosaltres ens recolzem i ens aju-
dem, forgem uns valors compartits cada dia 
que s'adhiuen amb el tarannà del nostre poble, 
gestionant bé els recursos, fent estalvis ener-
gètics, dinamitzant l’economia... i fent de Sant 
Quirze, un lloc a on podem sempre ser ben aco-
llits.

Després de dos anys i mig de legislatura, just es-
tem aconseguint que es respecti el dret d’accés 
a la informació recollida en la llei de règim local 
(el dret com a oposició a rebre informació de les 
accions de govern).

La llei de transparència? Res de res.

Perquè el poder el que vol és poder exercir sen-
se control, sense donar explicacions. O real-
ment la incompetència es tal, que es cert, que 
es que no es fa perquè no es pot (o no es dona 
per més, com ens passa aquí).

Des del primer dia hem defensat que 
l’administració ha de ser virtuosa. Si no com-
pleix amb la llei, com pot exigir el compliment 
als ciutadans?

Sito Piella Vila
Portaveu Batec 
d’aire per SQS 

(PDeCAT)

Hugo Freire
Portaveu

Independents 
per Sant Quirze 

Safaja
(ISQS)
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Per què una revisió cadastral?

Vehicles municipals: legalitzats

Molts son els veïns i veïnes que al llarg d'aquests                  
darrers mesos han rebut cartes de l'Agència Tributària o 
de l'Organisme de Gestió Tributària amb revisions cadas-
trals de les seves propietats. Tal i com ja vam informar al 
2016, el Cadastre de forma unilateral va activar aquest pla 
d'actualització. 

El que inicialment havia de ser una actualització de 4 ti-
pus d'edificacions (ampliacions, piscines, rehabilitacions i 
omissions) ha acabat sent una actualització molt severa en 
totes les edificacions. 

Des de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja lamentem els 
maldecaps que això està tenint, així com les sancions que 
alguns veïns estant tenint en concepte d'IBI no repercutit 
en anys anteriors.

Amb tot, tornem a informar que en tot aquest procediment 
l’Ajuntament actua com a simple espectador ja que el lide-
ratge d’aquesta actualització al cadastre únicament n'és 
l'Agència Tributària.

En els darrers mesos hem estat treballant per a poder lega-
litzar i posar a punt tots els vehicles municipals, especial-
ment dos que eren molt antics i tenien certes deficiències.

La que tradicionalment diem la RAVO, la màquina 
d'escombrar els carrers. En els darrers mesos hem fet 
tots els manteniments necessaris a aquesta màquina i fi-
nalment hem aconseguit passar la ITV.

I el que se'l coneix com l'UNIMOG, la màquina lleva-
neus. Aquest any no l'hem pogut fer servir durant les 3 ne-
vades però si que creiem que gairebé la tenim a punt per a 
tenir els papers correctament i poder passar la ITV. Aques-
ta ha requerit de documentació especial, arreglar zones 
que estaven rovellades per la sal, entre moltes d'altres mi-
llores que se li han hagut de fer.

Amb tot, estem contents de poder retornar a l'Ajuntament 
dos vehicles municipals. 

En tot cas, els diners repercutits a cada un dels 
veïns retornaran de forma indirecta a l'Ajuntament 
de Sant Quirze Safaja, el que estem treballant per-
què aquests siguin invertits directament en millores 
a les urbanitzacions tals com arreglar voreres, cana-
litzacions o altres millores que es determinin com a 
urgents a cada un dels nuclis. 
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La cultura, eix fonamental
Amb la voluntat de promoure i activar la cultura com a eix 
fonamental del nostre poble, seguim engegant noves acti-
vitats culturals i socials a SQS:

El mes pròxim tenim l'aplec de Sant Quirze a la parròquia 
que aquest any compta amb la novetat de la presència 
de l'Esbart Rosa d'Abril de Castellterçol. Com ja marca la 
tradició, hi haurà sardanes i rifa de coques, llonganisses i 
pernils!

Amb molta il·lusió hem tornat a convocar el concurs lite-
rari Màrius Torres a la diada de Sant Jordi. Aquest any 
complim amb la tercera edició i esperem comptar amb una 
gran participació!

També convocarem al mes de maig el segon concurs de 
pintura pels més menuts del poble que amb la primera 
edició van participar-hi 30 nens/es.

També aquest mes de març hem tornat a fer la campanya  
del dia del pare i al mes de maig farem, de nou, pel dia 
de la mare... activant la compra i consum als establiments 
del nostre poble durant dos caps de setmana.

I les moltíssimes activitats que es desenvolupen al Centre 
Cívic Parc de l'Aigua, entre les quals volem destacar els 
campionats de ping pong que organitza l'associació del 
nostre poble. 

O els cursos i activitats que es porten a terme a la casa del 
poble, les sessions de ioga, les sessions de meridatge o el 
curs per a l'ús del desfibril·lador (DEA), entre molts d'altres.

En aquest sentit, donar les gràcies a tota la gent que 
col·labora desinteressadament a totes les festes populars 
i aplecs del nostre poble,sense ells no podriem arribar on 
som.

Crec que podem fer un balanç positiu de totes les activi-
tats que es desenvolupen i us animem a seguir construint 
pel poble i per la gent que hi viu.


