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Telèfons
Ajuntament / Jutjat de Pau / Llar d’Infants Els
Quirzets - 93 866 03 68 - 658 902 808 (emergències)
Ambulàncies - 061 - 93 860 04 43 - 93 877 26 26
Atenció Ciutadana Generalitat de Catalunya - 012
Autocars Sagalés - 93 865 04 00
Càmping l’Illa - 93 866 25 26
CAP Moià - 93 820 79 32
Consell Comarcal/Consorci Moianès - 93 830 14 18
Consultori Mèdic Local - 93 866 38 98
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 Moianès - 93 856 29 74
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
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Notícies breus
Tarifes de l'aigua
Iniciem projecte per estudiar les tarifes de l'aigua del nostre
municipi perquè siguin coherents amb el nostre entorn i
l'economia actual del pais. Amb ganes de tarifes socials i
tarifes per trams segons els consums. Gràcies @diba per
fer-ho possible.

Ens adherim al
#PassaEnergia de Diba
Com Ajuntament ens hem adherit al projecte #PassaEnergia que ens permetrà analitzar els costos de l'energia en
els equipaments municipals i mirar possibilitats de millora
en un món cada vegada més sostenible. Un projecte finançat 100% per la Diputació de Barcelona.
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L’alcaldessa
ELS SOMNIS ES COMPLEIXEN
Així penso que vivim avui a Sant Quirze. Els somnis que
ens vam marcar ara fa 3 anys comencen a fer-se realitat. I
ho fan després de molts mesos treballant i esforçant, amb
hores de reunions, de reflexió, de trucades i també de mals
de cap. Però surten els projectes que ens vam proposar,
avancen i pel bé de Sant Quirze.
M'enorgulleix pensar que tenim tot l'engrenatge a punt per
a desplegar el sistema porta a porta de recollida de residus el proper 8 d'octubre. Ha estat una marató de 2 anys
de lluita. Però hem aconseguit finançament, projecte viable
per Sant Quirze i una perspectiva de poder baixar les tarifes. Però amb la complicitat de tots i cadascú de nosaltres.
Si reciclem, guanyem.
També el projecte del clavagueram del Molí Vell. Projecte
de tants estires i arronses. Avui ja gairebé està finalitzat.
Amb el gairebé 100% del cost subvencionat i donant resposta a un entorn que volia viure net. I en marxa un segon
projecte de clavagueram, el de Pla del Badó. Ara ja el tenim a mig camí, avancem i el farem realitat.
I la fibra òptica arribarà a SQS més aviat del que un podria
esperar ara fa dos anys. Ho farà amb un gran desplegament casa per casa, atenent les sensibilitats i donant una

tarifa assequible. Sonava a astronauta quan ho vam iniciar
i avui ja és una realitat.
I no ens oblidem de la gestió de l'aigua. Suportant una sequera amb poques (poquíssimes) reserves d'aigua i donant
llum verda al projecte del pou del Faig. I ara donant forma
a un projecte de desconnexió del Molí de Llobateras per a
ser autosuficients. Solventant contenciosos encallats, treballant per la màxima qualitat de l'aigua que bebem.
I la pacificació de la carretera i els diferents sistemes de
seguretat, el treball urbanístic per adequar-lo al nou poble
que tenim, les tasques non stop de la brigada, el nou ANGAR de l'ADF...
I un puntal importantíssim en aquesta acció de govern.
La preservació del nostre entorn. Ho hem fet amb la reducció en un 60% de la tarifa de les franges perimetrals,
amb el seguiment de la neteja de les parcel·les interiors
particulars i les municipals... però també apostant per
una economia sostenible amb el canvi de l'enllumenat i
les instal·lacions municipals, l'adequació de les potències,
amb l'aposta per sistemes de calefacció de biomassa a
l'escola, la col·locació del parquet al terra de l'escola, amb
l'arranjament de camins i l'adequació de rutes abans oblidades... Ens preocupa el nostre entorn i per això el tenim
sempre present.
I tot això és feina de formiga, de tenir sempre el cap pensant amb SQS. Perquè hem fet un equip valent que cadascú treballa i aporta. Perquè tot i que cadascú desenvolupa
les seves feines professionals en un altre lloc, SQS sempre és al nostre pensament, al nostre tarannà, als nostres
calendaris. I és que quan participes en diferents àmbits
professionals, la persona enriqueix en coneixements però
també els aporta allà on participa. Si avui som a on som és
perquè hem sabut crear sinèrgies. I així ho seguirem fent,
perquè SQS és la nostra essència.
Però està clar que encara ens queda feina pendent. Sobretot amb temes de soroll, amb temes de neteja de
parcel·les, amb la millora d'alguns serveis municipals o
supramunicipals. Sort hi ha que de feina no en falta. Seguirem treballant-hi, no en dubteu.
Finalment, ens endinsem en un estiu calurós. Siguem curosos amb el nostre entorn. Amb un estiu que agafa una
Festa Major plena d'activitats, lluim-la i farcim-la amb la
nostra presència.

Anna Guixà Fisas
Alcaldessa de Sant Quirze Safaja

Molt bona Festa Major a tothom i molt bon estiu!
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Iniciem la redacció del DUPROCIM
Gràcies a un suport tècnic de la Diputació de Barcelona,
iniciem la redacció del pla DUPROCIM. Aquest pla redacta i planifica com hem d'actuar com a municipi en cas
d'emergències meteorològiques, concretament davant
aquests riscos: #PROCICAT #PLASEQCAT #INFOCAT
#INUNCAT #NEUCAT #SISMICAT #VENTCAT
Des de l'Ajuntament de Sant Quirze Safaja la redacció
d'aquest pla és una molt bona notícia perquè ens permet
disposar d'un document que ens ha de guiar en casos
d'extrema urgència i tensió com son casos d'incendis, aigüats, forts vents, sismes, etc.
No sabem la data concreta que tindrem redactat tot el pla
però ja iniciem els treballs, conjuntament amb Diputació
de Barcelona.

Per què està tancat, encara,
Sant Miquel del Fai?
Fa un any tancava Sant Miquel del Fai perquè després d'haver-ho comprat la Diputació de Barcelona van
comprometre's a fer les obres pertinents per a poder obrir
el recinte a l'estiu del 2018. Avui encara resta tancat.
Entre d'altres motius que desconeixem, un dels motius
pels quals Sant Miquel del Fai encara no ha pogut obrir
és perquè durant la fase d'estudi de les instal·lacions es
va determinar que alguns dels penyasegats (territori de
SQS) tenien perill de desprendiments. Com en tot tràmit
que comporta aquesta actuació, van sol·licitar-nos permís
per a instal·lar unes reixes que protegien la roca de les
esllevissades. Però al nostre entendre aquestes reixes no
eren la solució més idònia per a un espai natural com Sant
Miquel del Fai i, per tant, vam considerar oportú demanar
un informe ambiental pertinent que determinés quina era
la millor actuació per a donar resposta al problema dels
desprendiments. Aquest informe que s'està demanant
ara, retardarà un any la seva inauguració perquè, a més,
coincideix amb les restriccions que tenim a nivell territorial
per l'època d'anidament de l'àguila cua barrada.
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Sabem que retrassar un any la inauguració i posta en marxa de Sant Miquel del Fai no ajuda a ningú però també vam
pensar que no podiem perdre, sota cap concepte i per
voler anar ràpids, el nostre principal valor que és la natura.
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Fibra òptica a finals d'any a SQS
Molts de vosaltres haureu vist la carretera BV1341 i la carretera Barcelona que travessa el poble plena de forats.
Són l'inici de l'estesa de la fibra òptica.
Com es desplegarà la fibra òptica al nostre municipi?
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
La Diputació desplega el conducte des de Centelles fins al
punt d'arribada a la C-59, passant per dins de SQS per la
zona del càmping. Només passa el tub que ha de permetre després poder passar la fibra. Aquesta actuació està
inclosa dins l'operació d'enxampar els vorals de les carreteres de la seva propietat que connecten amb pobles, entre les quals hi ha la nostra; alhora que convertir aquestes
carreteres en futures smartroads.
CTTI (CENTRE DE TELECOMUNICACIONS I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ) de la Generalitat de
Catalunya
Aquest organisme serà qui desplegarà la fibra òptica en el
tram que obra la Diputació. Però no ho farà fins el primer
semestre de 2019. I aquesta fibra serà oberta a la resta
d'operadors de manera que si paguen un lloguer, en podran fer ús per a després donar servei als seus clients.

ESTABANELL DE LA MÀ DE LA SEVA FILIAL E-PHOS
DIGITAL estendrà la fibra òptica casa per casa per donar serveis d'internet, telefonia i TV comercialitzats sota la
marca Emagina. No hi haurà cost d'instal·lació inicial i les
quotes i trams de navegació son públiques des del seu
web https://www.emagina.cat/fibra/
Per entrar ja a la llista de desplegament cal que feu la vostra petició al telèfon 93 131 87 87, o bé per
correu electrònic a info@emagina.cat
Es preveu que es pugui donar connexió als veïns (per ordre
de petició) a partir del desembre de 2018.
TELEFONICA ESPAÑA també ha sol·licitat el desplegament de la fibra arran del tancament de la central de Sant
Feliu de Codines. En aquest cas, no disposem d'informació
dels timmings de desplegament.

Reunió informativa
DIVENDRES
14 DE SETEMBRE
A LES 19H
CENTRE CÍVIC
PARC DE L'AIGUA

Segueix l'objectiu de tenir
fibra òptica al municipi abans
que acabi l'any.
Tarifes que no superen els
50€, sense cost d'instal·lació
inicial
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Mossos al Moianès
El conseller d’Interior, Miquel Buch, va inaugurar les
instal·lacions de la nova oficina policial dels Mossos
d’Esquadra al Moianès. Aquesta oficina, que depèn de
l’Àrea Bàsica Policial del Bages, va entrar en funcionament
el passat 20 de juny. Les dependències estan ubicades a
la planta baixa de l’ajuntament de Moià i són compartides
amb la Policia Local del municipi.
En el seu discurs, el conseller d’interior, Miquel Buch, va
dir que “la seguretat és un pilar en la qualitat de vida
del ciutadà i va agraïr el treball conjunt entre les diferents administracions que han permès que l’oficina
sigui una realitat”. Així mateix, ha posat en valor que la
suma dels coneixements dels diferents cossos de seguretat permetrà oferir un millor servei a la ciutadania.
L'acte va dirigir paraules de record cap al conseller Joaquim Forn qui va iniciar els tràmits perquè aquesta oficina
fos una realitat.

Horari del servei
de Mossos al Moianès:
De 7h a 23h oficines de Moià
De 23h a 7h (torn nit) des de
Manresa
En cas d'emergència
sempre 112

Els mossos donen servei de proximitat als deu municipis de la comarca del Moianès: Moià, Calders, Castellcir, Castellterçol, Collsuspina, L’Estany, Granera, Monistrol
de Calders, Sant Quirze Safaja i Santa Maria d’Oló. Per
la seva banda, la Policia Local de Moià continua donant
servei dins el territori del municipi i dóna suport a les actuacions dels Mossos quan sigui necessari.
Les dependències, ubicades al carrer de les Joies número
32, consten d’una sola planta amb una recepció conjunta
per als dos cossos policials i una oficina d’atenció al ciutadà on es recolliran les denúncies.
L’oficina està oberta tot l’any en la franja horària de
les 7.00 a 23.00 hores i ofereix un servei de proximitat a
la ciutadania que permet donar una resposta policial més
ràpida i eficient a la comarca. Fora d’aquest horari el
servei es cobreix des de la comissaria de Manresa.
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En cas de tràmits administratius ordinaris, a les oficines
de Moià
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Motocross - Rosa dels Vents
En aquestes darreres setmanes hem tingut forces veïns
que ens han demanat quina era la postura de l'Ajuntament
en vers el possible circuit de motocross que volen instal·lar
al camp de Can Bosch de Sant Feliu de Codines i les activitats que estan desenvolupant Rosa dels Vents al seu
equipament a Pla del Badó. Tot seguit passem a detallar
cada una d'elles:
El circuit de motocross que es vol instal·lar a la zona
de Can Bosch és competència de l'Ajuntament de Sant
Feliu de Codines donar-li la llicència pertinent. Però com
que som part afectada com a municipi colindant, tenim
opció dins els terminis pertinents per a fer les al·legacions
corresponents. En aquest sentit, donat que estem en tràmit de llicència, tant des del punt de vista urbanístic com
ambiental hem presentat al·legacions perquè creiem que
aquest cricuit perjudica el nostre poble en quant a sorolls
que provoquen les motos, l'estabilitat dels nius de l'àguila
cua-barrada, la ineficiència de les infraestructures viàries en
l'eix de la C-59, i la pols que suposarà la circulació de tantes motos als nostres boscos i camins. Per tot això i per la
numerosa quantitat d'al·legacions particulars que van presentar els veïns de SQS en el seu dia, des de l'Ajuntament
seguim ferms en rebutjar aquest circuit. A més sabent que
hi ha altres localitzacions properes a Montmeló que permeten sense cap inconvenient la instal·lació d'aquest tipus
de circuits sense tenir una repercussió negativa amb el seu
veinatge.
Pel que fa a les llicències de Rosa dels Vents a dia
d'avui tenen autoritzat:
LLICÈNCIA PER A L'ACTIVITAT DE CASA DE COLÒNIES. Una llicència que es va donar fa molts anys (anteriors
consostoris) i que en aquests darrers anys hem intentat fer
les revisions corresponents perquè compleixin la normativa. Així com també s'ha fet un procés de mediació entre
les parts afectades per a intentar solucionar els problemes
derivats dels sorolls. També sonometries, reunions, etc...
que tot i que sabem que no satisfan cap de les dues parts,
hi seguim treballant. Però entenent, en tot moment, que és
una llicència atorgada en el seu dia i que, per tant, no se'ls
hi pot revocar.
COMUNICACIÓ PRÈVIA PER A BANQUETS el que regula de forma molt estricta que poden realitzar casaments
i celebracions diverses però complint amb uns requisits
com estrictes i que s'han de complir en tot moment. En
aquest sentit, quan s'ha fet una denuncia pertinent per
l'incompliment d'aquests requisits, des de l'Ajuntament
hem tramitat les multes pertinents a Rosa dels Vents. per
tant, sol·licitem a tots els veïns que sempre que hi hagi un
incompliment del propietari amb aquesta activitat, facin la
denúncia corresponent.

LLICÈNCIA PER A BANQUETS. Donat que Rosa dels
Vents vol ampliar els requisits que té fins ara amb la comunicació prèvia, estan tramitant la llicència per a realitzar
els banquets. Aquesta llicència està sent estudiada pels
tècnics de l'Ajuntament i el Consell Comarcal per a mirar
la seva viabilitat i atenent totes les casuístiques i realitats
que comporta aquesta llicència.
Amb aquest escrit volem posar de manifest que el procés
d'escolta i diàleg per part de l'Ajuntament sempre està
obert. Entenent que des de l'Ajuntament vetllem pels interessos dels nostres veïns. I que entenem i sabem de
primera mà les molèsties que ha ocasionat l'activitat de
Rosa dels Vents però que sent una institució municipal
com representem hem de procurar fer els procediments
de forma correcta. Sempre però vetllant pels interessos
del poble i dels seus veïns. D'això no ens n'oblidem!
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Consell Comarcal Moianès, amb
plenes competències delegades
Com ens afecta a Sant Quirze Safaja que el Consell
Comarcal del Moianès (CCM) ja tingui delegades i en
ple funcionament les competències?
Des del CCM ens han facilitat els casals d'estiu durant la jornada intensiva del mes de juny de les escoles i, per tant, els nens i nenes de l'escola han pogut
allargar la jornada lectiva fins a les 17h. En la totalitat de la
comarca hi han participat 263 alumnes d'infantil i primària
i s'han creat 27 llocs de treball.
Des del CCM s'ha gestionat el servei de menjador
escolar. En la licitació de cara el curs vinent en serà la
responsable l'empresa Fundació Catalana de l'Esplai. Un
nou contracte d'un any que amplia el nombre de monitors
millorant la ràtio actual, incrementant el nombre de vetlladors per persones amb necessitats educatives especials,
s'incorporaran més aliments de proximitat i de temporada
en els menús per garantir uns bons hàbits alimentaris de la
població infantil del Moianès i es manté el preu del menú
que hi havia fins ara.
Des del CCM s'ha gestionat el transport escolar dels
alumnes que han de desplaçar-se del seu poble al
poble veí per anar a l'institut. És el cas de SQS. En
aquest sentit, la nostra ruta segueix vigent i amb un servei
a mida a les necessitats reals de cada any amb els alumnes que hi ha.
Des del CCM s'han gestionat els ajuts de menjador
per aquelles famílies que requereixen d'una ajuda per a sufragar les despeses del cost de menjador. Fins ara aquest
servei el gestionava cada un dels ajuntaments i ara ja el
gestiona el consell comarcal. En total s'han atorgat 175
ajudes de menjador que representen un import total de
102.634€ , un 30 % més que el curs anterior.
Des del CCM ens han prestat el servei mancomunat
de tècnics, especialment els tècnics arquitectes i enginyers. Una petició que havia estat demanada des de feia
molts de temps i que ara un cop en funcionament ens permet actuar amb coherència municipal i comarcal.
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Fotografies del casal organitzat
al mes de juny i servei de menjador a l'escola de SQS
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Crònica del darrer ple ordinari
L’ordre del dia va tractar diversos punts dels que
destaquen l’acord d’adjudicació del servei de recollida porta a porta i transport de residus de Sant
Quirze Safaja, una modificació de crèdit amb traspàs
d’import de romanent de tresoreria a inversions, una
modificació de crèdit per transferència entre partides i l’aprovació del nombre d’habitants del municipi.
El Ple va començar amb l’aprovació per unanimitat de
l’acte de la sessió anterior, i seguidament es va aprovar
l’adjudicació del servei de recollida porta a porta i transport de residus de Sant Quirze Safaja a
l’empresa Lluís Palou Tresserras qui començarà a
prestar el nou servei a partir del dia 8 d’octubre.
El tercer punt va ser l’aprovació per unanimitat de la
modificació de crèdit amb incorporació de romanent
de tresoreria a la partida “Altres inversions” pel finançament de part de la redacció del projecte de la casa del
poble.
En el quart punt es va aprovar per unanimitat la modificació de crèdit per transferència entre partides, d’una
part de despeses de personal que es va canviar a la partida
d’estudis i treballs tècnics, pel pagament del suport jurídic
i del nou desfibril·lador i a altres inversions pel finançament
de part de la redacció del projecte de la casa del poble.
El següent punt es va aprovar per unanimitat la gestió del
padró municipal d’habitants de Sant Quirze Safaja i
les xifres de població a 1 de gener de 2018 amb un
total de 650 habitants, dels quals 341 són homes i 309
són dones.
A la part de control es va ratificar per unanimitat el Decret
80/2018 de canvi de dedicacions dels regidors de l’equip
de Govern i es van exposar els motius d’aquest canvi, per
l’incorporació de l’Alcaldessa al Departament d’Empresa
i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i es va donar compte dels Decrets d’Alcaldia emesos els mesos de
maig i juny.
Dins del despatx ordinari i els informes de regidories es va
informar de les obres que s’estan executant, de millora del
clavegueram al Camí del Molí Vell, de la reclamació de la
neteja de les parcel·les interiors per part dels propietaris,
de les actuacions per l’estesa de la fibra òptica al municipi, de la millora de la connexió elèctrica al carrer Major
i l’arranjament dels camins després de les nevades i les
pluges.
També es va informar dels nous projectes amb que
s’estava treballant de desconnexió del Molí de Llobateres

i de la xarxa de clavegueram del Pla del Badó, de les contractacions que s’estan tramitant, d’assessorament comptable i per la redacció del projecte de la casa del poble,
entre d’altres.
Es va informar de la Festa de Sant Quirze i Santa Julita, de
l’activitat de Liceu a la fresca, del concurs de pintura infantil, de l’acte de preestrena del nou disc del Marc Parrot
que es va organitzar al Parc de l’Aigua i de l’Aplec de Sant
Pere de Bertí. També s’informa del casal d’estiu que s’està
realitzant amb la col·laboració de l’AMPA i del nou taller de
rocòdrom que s’ha organitzat al Centre Cívic.
De l’àrea de benestar social i salut es va informar del
nou SAD que es realitzarà des del Consell Comarcal del
Moianès i de les millores que n’obtindran els usuaris i de la
nova dinamitzadora de la gent gran i de les propostes que
vol implantar a Sant Quirze Safaja.
Finalment, sense mocions d’urgència sobre la taula, es va
donar pas al torn de precs i preguntes en el qual es demana informació del projecte de millora del cablejat al carrer
Major i també es demana que es treballi per endreçar el
cablejat del carrer Major. Es parla del servei de Correus
al municipi, de les moltes incidències que hi ha des del
canvi de carter i dels tràmits que s’han realitzat des de
l’Ajuntament.
També s’informa que l’escala que puja des del carrer Doctor Vallver fins a la Plaça de l’Església està en molt mal
estat i que s’hauria d’actuar. Es demana de quina manera
es realitza el manteniment de les males herbes de les voreres i es demana quin tipus de producte utilitza l’empresa
adjudicatària, i s’afegeix que es tingui cura a l’hora de desbrossar la zona del casc antic del poble.
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Si arriba el foc, estàs preparat?
Els incendis forestals són la principal amença del nostre patrimoni forestal i necessitem la implicació de la societat civil,
a nivell de prevenció, de conscienciació, d’autoprotecció i
d’extinció.
Us donem uns consells què cal fer per evitar el foc i per
protegir-se’n a les urbanitzacions, cases aïllades i cases
de pagès.
Si hi ha incendis, pot haver-hi restriccions de circulació
a les zones afectades.
Les cremes de residus de jardí estan prohibides, cal
portar-les a l’abocador o triturar-los.
No feu mai foc ni focs d’artifici en zones properes al
bosc.
Podeu utilitzar barbacoes, però només si son d’obra,
amb mataguspires i envoltades per una franja de terreny
sense vegetació.
Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu de
la casa les reserves de llenya.
Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis (mànegues, destrals...) i reserva d’aigua.
Eviteu les tanques de bruc sec, priotitzeu la vegetació
que es manté verda i els arbres amb fusta d’alta densitat.
En cas d’incendi truqueu al 112, aviseu als veïns, remulleu les parts que puguin estar amenaçades.
Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de llum i
gas, agafeu coses imprescindibles (documentació, diners
i medicaments) i marxeu per on us diguin els serveis de
seguretat.

SITUACIONS DIFICILS
En casos de situació difícil, totes les persones dependran
de vosaltres. Per tant, haureu de tenir el cap serè i recordar
bé les instruccions que exposem a continuació.
Quant no hi ha temps d’evacuar, el millor és que els
ciutadans es refugiïn a l’interior de les contruccions. Normalment una construcció ofereix protecció durant el pas
de l’incendi, ja que ens defensa de les radiacions de calor,
de les flames i del fum.
Les famílies han de mantenir-se unides i no dispersar-se
Vestir-se amb robes de cotó i llana.
Tancar finestres, porticons, els respiralls de les golfes, i
soterranis. S’ha d'eliminar la possibilitat que entrin espurnes a la casa. Tancar les portes interiors per evitar corrents
d’aire. Si hi ha llar de foc, obrir el regulador del tiratge a fi
d’estabilitzar la pressió interior-exterior. Posar una pantallar
devant de la llar per evitar espunes.
Deixar els llums de les cambres obertes, per millorar la
visibilitat en cas de fum
Si hi ha temps treure cortines i tapissos, Posar tovalloles
mullades a les obertures de les portes
Omplir la banyera, piques d’aigua i altres recipients per
ofegar les espurnes que puguin entrar dins a casa
Si la calor és molt forta ficar-se a la banyera o tapar-se
amb una catifa humida.
Refredar els elements més combustibles quant comencin a ser atacats pel foc: portes i finestres.... Abans de fer
servir aigua, s’ha d’apagar el quadre de llums.
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Si arriba el foc, estàs preparat?
PROTECCIÓ AMB UN VEHICLE.
Quant anem amb vehicle i no hi ha temps d’evacuar, el
millor que podem fer és refugiar-nos a l’interior.
En passar un incendi per sobre d’un vehicle, s’ha de tenir
en compte que:
El front passa ràpid
Els corrents de convecció poden sacsejar el cotxe.
La temperatura augmenta dins el vehicle.
Pot entrar fum i espurnes a l’interior del vehicle
Els dipòsits de gasolina exploten rarament
Encara que és esfereïdor quedar atrapat per l’incendi a
l’interior d’un vehicle, és millor això que no tenir cap mena
de protecció:
Col.locar el vehicle en una clariana o en una zona amb
poca vegetació
Encendre els llums de posició i apagar el motor.
Tancar les finestres i altres entrades d’aire.
Estirar-se al terra del cotxe i cobrir-se, si es pot, tota la
pell
Regular la respiració per evitar inhalar fum espès, respirant amb inspiracions poc profundes i lentes.
Mantenir-se serè i esperar que el front passi, quant hagi
passat sortir del vehicle.
SITUACIÓ EXTREMA
Aquests son uns consells en una situació extrema, en què
us trobeu rodejats en mig d’un incendi forestal, mantingueu unit el grup de persones, i poseu en pràctica alguna
de les solucions següents:
Intenteu dirigir el grup cap el flancs de l’incendi
Si això no es possible, intenteu travessar el front de
l’incendi per passar a la zona cremada. No correu cegament.
Busqueu el lloc en què el front sigui més estret, on hi
hagi menys combustible, on les flames siguin més petites i

ELS INCENDIS FORESTALS
SON LA NOSTRA PRINCIPAL
AMENAÇA
Franges perimetrals
Neteja de parcel·les en quant a
l'arbrat i brutícia en general
Neteja de l'arbrat que sobresurt al carrer
etc...
Son accions que ens ajuden a
minimitzar el risc

on pogueu veure el que hi ha darrere les flames. Tapar tota
la pell destapada, que la gent respiri profundament unes
quantes vegades i travesseu el front ràpidament amb els
pulmons plens d’aire.
Si el travessar l’incendi a algú se li encén la roba, feu
que en arribar a la zona cremada es rebolqui per terra per
apagar les flames
Eviteu que el grup es protegeixi en pous i coves petites
per evitar problemes d’asfíxia
Si és impossible arribar a la zona cremada, busqueu alguna protecció pel grup darrere d’una roca o dins d’un riu
o bassa. Feu que tothom protegeixi tota la pell amb roba,
fang o terra, i que es reguli la respiració per evitar inhalar
fum espès; respireu amb inspiracions poc profundes i lentes, agafant l’aire prop de terra.
Si és impossible arribar a la zona cremada o trobar alguna cosa per protegir el grup, busqueu una zona amb
poc combustible entre el front i el grup i cremeu-la. Un cop
cremada situeu el grup al seu interior.
Si cap de les solucions anteriors és possible, feu que el
grup s’estiri bocaterrosa en un lloc que no pugui cremar
(una roca, un erm,una pista....)- si és necessari, feu que
la gent arrenqui les herbes amb les mans-, es tapi la pell i
respiri de la forma que ja hem indicat.
Un cop passat l’incendi, busqueu ajuda immediatament.
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Clavagueram del carrer del Molí
Vell gairebé acabat
Segueixen les obres de clavegueram del carrer del Molí
Vell. Una obra que va iniciar-se aquesta primavera i que ha
de finalitzar aquest mes d'agost. Unes obres que evitaran
els abocaments de la llera de totes les cases del carrer del
Molí Vell.
Després d'un procés obert de licitació, l'empresa adjudicatària ha estat SOREA per un import de 172.816,33
euros dels quals estan finançats amb una subvenció de
Diputació de Barcelona (136.500,00 euros), una subvenció
de Consorci de Besòs (12.763,27 euros) i la part restant
amb recursos propis (21.824,88 euros).
Aquests mesos d'obres han estat força caòtics pels veïns
i pels accessos tallats, donat que ens ha coincidit en el
temps amb una obra provocada per unes esllevissades en
un mur. S'han intentat coordinar al màxim el tancament del
carrer però en tot cas donem les gràcies per la paciència i
bona predisposició de tothom en què les obres poguéssin
portar-se a terme.
Amb aquestes obres eliminarem qualsevol abocament
d'aquesta zona, preservant el nostre entorn i donant més
vida a l'aigua del riu Tenes.

Pròxima obra de clavagueram
(gairebé també finançada) és a
Pla del Badó que executarem 1a
i 2a fase, d'un total de 4

Notícies breus
Aquest any hem organitzat conjuntament amb l'AMPA de
l'Escola el Casal d'Estiu al qual hi han participat un promig
de 12 nens/es per setmana.
Ja no hi ha cap contenciós administratiu contra el projecte
del Solà del Boix III. En quedava un de pendent però s'ha
declarat la caducitat del mateix per inactivitat.
Estem treballant la legalització dels sis quadres elèctrics
que tenim de l'Ajuntament per evitar els puntejats que hi
ha actualment i la manca de proteccions. Es calcula que
tindrà un cost aproximat de 1.500 euros per cada quadre
elèctric.
De l'Ajuntament de Sant Feliu ja hem cobrat els 20.572
euros corresponents a la multa que li ha posat el jutjat per

12

haver-nos cobrat de més en l'aigua que li comprem del
Molí de Llobateras per abastir la urbanització de Les Torras
i, en ocasions, Les Clotes. Aquests diners els invertirem en
el projecte de desconnexió de Llobateras.
Hem treballat molt en els diferents processos de contractació:
Els que ja tenim finalitzats: manteniment informàtic,
servei de residus, compra de cubells i bosses, servei de
plagues, càtering per la llar d'infants, peó de brigada durant l'estiu, assessorament comptable, redacció del projecte de la casa del poble.
Els que estan en marxa: manteniment d'extintors, neteja
dels equipaments municipals, prevenció de riscos laborals.
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8 d'octubre: cap al porta a porta
Tenim tots els preparatius a punt per a poder iniciar el
sistema Porta a porta de recollida de residus el proper 8
d'octubre de 2018 al nostre municipi.
Preguntes bàsiques:
Quines fraccions es recolliran?
Es recolliran totes les fraccions amb un servei que intentarà
complir les demandes dels ciutadans sense que s'acumuli
molta brossa a casa.
Calendari de recollida?
El calendari de recollida i els horaris es donaran a conèixer
de cara al setembre. Es faran més sessions informatives,
així com es farà arribar informació a totes les cases. Ningú
no quedarà desinformat.
Nous serveis?
S'afegeix un nou servei de recollida que serà de la poda i
els voluminosos. Uns residus que fins ara no es recollien.
Es mantindrà el servei de deixalleria com fins ara.
Ens sortirà més car?
La idea és treballar amb una taxa de residus més econòmica. Serà possible si aconseguim arribar al 75% de reciclatge (avui estem al 41%). Ho farem si reciclem i ho fem bé.
Volem explicar-te molt més, t'animem a venir a la propera reunió informativa del divendres 10 d'agost a
les 19h al Centre Cívic.

Serveis socials
Des de l'equip de serveis socials estem treballant molt intensament per a donar resposta a les necessitats diferents
que sorgeixen dels nostres usuaris. Intentem en tot moment poder donar una resposta de proximitat i que sigui el
màxim de satisfactòria per a totes dues parts.
De la mà del Consell Comarcal, estem treballant per poder donar un millor servei del SAD (Servei d’atenció a les
persones dependents) que a SQS en tenim uns quants
usuaris.
I també estem ampliant el servei de teleassistència, ampliant usuaris que en tenen necessitats i en fan una valoració molt positiva.

La nostre intenció és donar el màxim servei al poble i que
tothom que tingui una necessitat concreta trobin resposta
a l'equip de serveis socials de SQS.
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Espai reservat als partits polítics
LES TRADICIONS
He de confessar que m’agraden les tradicions,
perquè crec que són una manera de mantindre
uns valors, uns costums, unes creences i transmetre aquella saviessa de generació en generació. I aquí a Catalunya, com a qualsevol altre territori, ens ajuden a construir la nostra identitat.

Sito Piella Vila
Portaveu Batec O no és el mateix un Sant Joan sense una fod’aire per SQS guera, o una castanyada sense panellets, o un
(PDeCAT) Nadal sense el Caga Tió.... i sense parlar de que
cada poble te les seves pròpies tradicions, en
alguns casos pot ser més o menys llunyana o
poc coneguda, però al seu lloc d'origen és important i arrelada... Parlem de grans tradicions
com la Patum de Berga o la dansa del ball del
ciri a Castellterçol. Totes fan xauxa i relacions
allà on se celebren.
La major part d’aquestes tradicions provenen

de festes religioses en honor a uns sants que
volien agrair la feina que havia fet pel poble en
una època concreta. A SQS parlem del nostre
patró: Sant Quirze i Santa Julita: però també
dels aplecs que vetllen per la preservació del
nostre entorn format per petites esglésies on hi
ha hagut sempre vida, entre molts d'altres.
I tot això, més enllà del fet religiós, encara perviu
la tradició i la identidat. I crec sincerament que
ens pertoca a nosaltres la voluntat popular i la
perseverança col·lectiva de mantindre vives totes aquestes tradicions.
Us animo doncs a col·laborar, a fer-les vives, a
engrescar-vos-hi. Si cal per modificar, per adaptar... però no les deixem morir mai.
Molt bona Festa Major!

Interessa al poble:
• Com s’ha tancat el pressupost del 2017?
Ho podrà saber perquè en breu es posarà a exposició pública.

Hugo Freire
Portaveu
Independents
per Sant Quirze
Safaja
(ISQS)

• Quin cost tindrà la recollida porta a porta?
L’ajuntament farà reunions explicatives a les quals us animem a assistir-hi per aclarir
dubtes que tingueu.
• Com es podria aconseguir tenir un serveis normal de correus ?
Ara per sort tenim ja una cartera, però si des de la central de correus tornen a deixar
el municipi sense servei com ens ha passat recentment, creiem que els usuaris haurem de fer alguna cosa.
• Què es pot fer perquè la Casa de Colònies deixi de molestar als veïns

propers a la zona?

...

Amb només 147 paraules que té aquest escrit, hi ha molt a debatre entre tots.
Animeu-vos i feu-ho a través de les webs i Facebook que teniu a la vostra disposició.

http://independents-sqspm.org/

14

Butlletí d’Informació Municipal, Sant Quirze Safaja - Núm. 45 - Juliol 2018 - www.sqs.cat

Per què m'han multat per l'IBI?
Tal i com hem anat dient els darrers mesos, les cartes
que alguns veïns han rebut de l'Agència Tributària o
de l'Organisme de Gestió Tributària amb revisions
cadastrals de les seves propietats no tenen res a
veure amb gestions que hagi fet l'Ajuntament. És una
revisió cadastral directament feta i de forma unilateral pel
Cadastre, sense que nosaltres des de l'Ajuntament hi haguem pogut participar.
El que inicialment havia de ser una actualització de 4 tipus d'edificacions (ampliacions, piscines, rehabilitacions i
omissions) ha acabat sent una actualització molt severa en
totes les edificacions.
Reiterem doncs que en tot aquest procediment
l’Ajuntament actua com a simple espectador ja que el lideratge d’aquesta actualització al cadastre únicament n'és
l'Agència Tributària.
Si que estem treballant de cara les ordenances de l'any
vinent per a poder baixar el coeficient de l'IBI de manera

que aquest increment que estan patint els ciutadans no es
produeixi en els propers anys. Hi estem treballant i esperem, poder aportar una proposta de nous coeficients de
l'IBI de cara al darrer trimestre d'aquest any.

Quant han costat les inclemències
meteorològiques a SQS?
Aquest any hem tingut feina amb la natura. Després de les
fortes nevades, va venir l'episodi de les fortes pluges. Els
dos esdeveniments meteorològics han suposat un sobrecost en serveis externs que no teníem pressupostat i que
per tal que siguin coneixedors per a tothom, els detallem
tot seguit:
7.705,92 euros en arranjar camins (d'aquests hem
aconseguit que 1.566 euros siguin subvencionats per la
Diputació de Barcelona)
50 saques de sal distribuides als carrers i als veïns
Suport a veïns per sortir de casa en casos de situacions
d'emergència
Desembussar punts conflictius per acumulació de fangs,
fulles i altres restes vegetals
Gestionar les incidències per talls de subministrament
elèctric, sobretot aquells que han suposat moltes hores
sense servei
Sanejar carrers dels arbres caiguts a diferents localitzacions
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Molt bona Festa Major!
Il·lusions, amb ganes de realitzar i crear projectes pel nostre poble tant culturals com esportius. Aquest és el motiu
de la regidoria de cultura però també de tanta gent que
ens dóna les mans per ajudar i col·laborar de forma desinteressada i ens nodreix com a poble per a créixer culturalment, creant una magnífica xarxa d'activitats per totes les
edats i gustos.
Sumant projectes com el segon concurs de pintura pels
més xics, el Liceu a la fresca que aquest any vam estrenarnos amb aquest projecte i conservant les tradicions com la
festa de Sant Quirze i Santa Julita, l'aplec de sant Pere de
Bertí, la revetlla de Sant Joan, entre molts d'altres.
La voluntat persisteix doncs en que aquests projectes es
facin forts i perdurin en el nostre poble per a fer de Sant
Quirze un espai de trobada, de cohesió i de cultura i esport.
Ara ens queda desitjar-vos una molt bona Festa Major que
aquest any tot i tenir algunes baixes de gent que durant
molts anys ens ha donat suport en la seva organització,
hem aconseguit fer el relleu amb gent nova i implicada.
Des d'aquí donem les gràcies a tanta i tanta gent que durant tant de temps ha col·laborat (la Maria, l'Ester, el Pere,
el Cesc, el Marc...) i que ara fan un pas al costat per donar
lloc a les noves generacions (endavant Llorenç, Jordi, Ignasi, Joan, Marta, Josep Lluis, Sergio...). La Festa Major
perviu i amb moltes energies!
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