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Fotografia de Celia Abellan
@petricornio a Instagram
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de l'Ajuntament

#12
Les escoles acomiaden 
el curs

#6
Aquest estiu,  
protegim el bosc

#15
Festa  
de l'Esport

#26
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per la Festa Major

 Telèfons d’interès
Ajuntament (centraleta)  
937216800

Biblioteca Municipal  
937219547

Poliesportiu Sant Quirze  
937213975

Poliesportiu Les Fonts 
937841277

Piscina Municipal  
937213975

Telèfons d’urgència
Policia Local  
937216868

Emergències  
112

Agents rurals  
935617000

Serveis sanitaris Sant Quirze  
937214180

Consorci Hospitalari Parc Taulí 
937231010

Hospital de Terrassa 
937310007

Altres serveis
CASSA 
900878583

Serveis d’aigües Les Fonts 
937312281

Jutjat de Pau  
937211851

Funerària Truyols SA 
935809710  

Farmàcies i Salut
Farmàcia Sant Quirze 
934997525

Farmàcia 3 Cantons 
937210783

Farmàcia Barberà  
937210699

Farmàcia Oliveras 
937213933

Farmàcia Clara Ferran  
937310851

Farmacia Sant Quirze Parc 
937214036

Farmàcia de l'Estació 
938549630

CAP Sant Quirze 
937214180

CATSALUT 
 061 SALUT RESPON

SQVserveis

Motxilla ecològica:
Aquest butlletí està imprès amb paper de tipus ecològic fet que garanteix que s’ha produït sota els estàndards 
mediambientals més exigents amb el fi de limitar l’impacte mediambiental. Aquest paper s’ha elaborat sense 
utilitzar clor elemental en el procés de decoloració de la pasta i complint amb la normativa ISO 14001 i EMAS 
(Projecte de Gestió i Auditoria Ecològica). Per altra banda, la tinta utilitzada no porta olis minerals i està com 
posada per materials reciclables i no contaminants complint amb les normatives ISO 9001 i ISO 14001.

Punt informatiu: 
Les fotografies d’aquest butlletí s’han realitzat sempre seguint les mesures de seguretat establertes durant la 
Covid-19.

Crèdits:
Disseny i maquetació: cel·lula.com
Edició de continguts i redacció: Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Impressió: Impremta Pagès SL
Dipòsit legal: B-26026-2009

Si esteu interessats en inserir publicitat al butlletí podeu contactar vía correu electrònic  
comunicacio@santquirzevalles.cat o bé al telèfon 93.721.68.00 i demanar pel servei de Comunicació.

Horaris  
de les piscines  
d’estiu municipals

 
Recordem que els horaris tant de la pis-
cina de Can Casablanques com de Les 
Fonts són els següents:

De dilluns a diumenge, de 10 a 14.15 
hores i de 15.15 a 19.30 hores. Durant 
l’espai de migdia es netejarà i desinfec-
tarà el recinte.

Podeu   consultar els 
preus de les entrades i els 
abonaments a:  
 
Per a més informació i 
detalls, podeu enviar un correu a:  
cemsantquirze@serveo.com.

Cursets  
de natació

Durant l’estiu la piscina de Can Casa-
blanques oferirà cursets de natació per a 
infants, joves i adults. Les inscripcions ja 
estan obertes i per tramitar-les cal envi-
ar prèviament un correu a: cemsantquir-
ze@serveo.com. A partir d’aquí el servei 
es posarà en contacte amb la persona 
usurària per informar-la sobre la dispo-
nibilitat de places, horaris, etc.

Els cursets s’organitzaran de l’1 al 31 
de juliol i les inscripcions estaran ober-
tes fins a la finalització de places.

Horari d’estiu de l’OAC
Des de l’1 de juliol i fins al 2 de setembre 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajun-
tament inicia el seu horari d’estiu. El 
servei atendrà les persones usuàries de 
8.30 a 14 hores.

Pel que fa a l’equipament de l’Ajun-
tament, l’edifici central de la plaça de 
la Vila, tancarà a les 15 hores de l’1 al 31 
d’agost.

REPS EL BUTLLETÍ ELECTRÒNIC 
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS? 
SUBSCRIU-TE AQUÍ: 

O DES DEL WEB: 
www.santquirzevalles.cat



4 5 

SQVparticipacióSQVactualitat
Es constitueix el Consell de Poble  
de Sant Quirze del Vallès

Aquest és un dels òrgans 
més importants de 
participació ciutadana del 
municipi

Un total de 35 persones 
integren el Consell de Poble 
de Sant Quirze del Vallès, el 
nou òrgan de participació 
que es va constituir el 
passat 15 de juny en un acte 
a la sala Josep Brossa de la 
Patronal.

L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, 
com a Presidenta del Consell, va ser 
l’encarregada de donar la benvinguda 
a les persones integrants, i de 
recordar els objectius d’aquest nou 
òrgan, tot encoratjant les persones 
assistents a participar activament al 
Consell. 

El Consell es reunirà almenys dues 
vegades a l’any. Recordem que es trac-
ta d’un òrgan de participació i de gene-
ració de propostes on la ciutadania té 
un paper rellevant. El caràcter és con-
sultiu i s’hi abordaran temes d’especial 
transcendència per al municipi.

Quins són els seus objectius?
 ➧  Promoure la participació ciutada-

na, el debat ciutadà i la construcció 
col·lectiva.

 ➧  Ser l’espai de trobada i de debat dels 
diferents col·lectius per arribar a 
un consens respecte dels temes es-
tratègics del municipi.

 ➧  Afavorir la proximitat i la confiança 
mútua entre l’Ajuntament, entitats 
i la ciutadania.

 ➧  Desenvolupar relacions transpa-
rents entre l’ajuntament i el poble.

 ➧  Promoure iniciatives i estratègi-
es per la definició del Sant Quirze 
del present i del futur per tal de fer 
recomanacions, tants pels progra-
mes i actuacions de l’ajuntament 
com de les entitats.

 ➧  Aprofundir en la cultura demo-
cràtica, constituint-se en un espai 
d’escolta d’opinions diverses, com-
prensió i participació.

Quines són les seves funcions?
 ➧  Conèixer, debatre i elaborar reco-

manacions sobre les grans línies i 
temes estratègics del poble.

 ➧  Fomentar la participació del veïnat 
en la definició del futur del muni-
cipi i col·laborar en la millora del 
teixit associatiu.

 ➧  Debatre i emetre recomanacions so-
bre el Programa d’Actuació Muni-
cipal. 

 ➧  Conèixer i fer el seguiment d’altres 
processos participatius, si no exis-
teixen òrgans específics dels matei-
xos, així com les conclusions de les 
comissions de treball del consell de 
poble.

 ➧  Fer propostes d’actuacions i projec-
tes d’interès per al municipi per a 
què siguin debatudes pel govern 
municipal i el ple. 

Qui forma part del Consell de 
Poble?
 ➧  El Consell de Poble està format per 

un màxim de 60 persones, entre 
elles:

 ➧  L’alcaldessa.
 ➧  Un membre de cada grup polític.
 ➧  Representants de les meses sectori-

als i d’organitzacions veïnals o al-
tres col·lectius.

 ➧  Persones representatives o compro-
meses amb la vida al poble.

 ➧  Amb veu i sense vot professionals i 
experts/es, responsables polítics i 
tècnics de les àrees quan les temàti-
ques a tractar així ho requereixin, a 
petició de la presidència o d’un terç 
dels membres del consell.

 ➧  Amb veu i sense vot representants 
d’altres administracions.

 ➧  Amb funcions de secretaria, un/a 
membre de la regidoria de partici-
pació ciutadana o en qui es delegui.  

Com funciona el Consell de Poble?
 ➧  El Consell es reunirà com a mínim 

2 vegades l’any i es convocarà amb 
una antelació mínima de 15 dies 
naturals. En la convocatòria s’in-
clourà l’ordre del dia amb els te-
mes a tractar i la documentació 
pertinent, i es reservarà un espai 
per a precs i preguntes. Davant as-
sumptes que requereixin votació, 
els acords s’adoptaran per majoria 
simple, més de la meitat dels vots, 
dels membres presents i, en cas 
d’empat, decidirà el vot de qualitat 
de la presidència.

 ➧  Per a un millor funcionament, es 
poden formar comissions de tre-
ball sectorials amb una vigència de 
temps limitada.

 ➧  Totes les sessions del Consell són 
públiques i les sessions extraordi-
nàries hauran de ser a petició d’un 
terç de les persones membres. 

 ➧  Quina durada té el Consell de Po-
ble?

 ➧  El Consell de Poble es renovarà cada 
4 anys des de la seva creació, que 
no necessàriament ha de coincidir 
amb el canvi de legislatura.

Moment de la constitució a la PatronalEls integrants del Consell en acabar l'acte



Les altes temperatures són cada ve-
gada més protagonistes d’aquests 
mesos. El canvi climàtic puja el ter-
mòmetre cada vegada abans i durant 
més temps. En cas d’onada de calor, es 
recomana quedar-se en llocs frescos o 
amb aire condicionat i evitar les hores 
de més calor. De fet, el Casal Serra de 
Galliners obre en horari habitual de 
10 a 13 i de 16 a 20 hores, de manera 
que la gent gran pot gaudir d’un espai 
amb aire condicionat. A la Biblioteca 
Municipal tota la població pot gaudir 
d’un espai fresc, dimarts, dijous i di-
vendres de 10 a 13 hores, i de dilluns 
a dijous de 15.30 a 20.30 hores.

Cal remarcar també que en aquests 
casos el Servei de Benestar Social truca 
les persones més vulnerables del mu-

nicipi per fer-les un seguiment sobre 
el seu estat de salut aquests dies i les 
seves necessitats. Així mateix, la Poli-
cia Local, en coordinació amb aquest 
servei, fa les visites domiciliàries que 
necessàries.

La comunicació amb el Servei de Te-
leassistència també esdevé una de les 
accions coordinades des de l’Ajunta-
ment. Actualment a Sant Quirze hi ha 
301 persones usuàries d’aquest siste-
ma, de manera que formen part de la 
llista de persones vulnerables a prio-
ritzar.

Pel que fa als consells 
d’autoprotecció 
per onada de calor, 
trobareu el detall  aquí

Un hivern molt sec i els 
episodis de calor són 
la recepta perfecta per 
disparar el risc d’incendi. 
Aquest estiu s’afronta 
amb una de les campanyes 
forestals més complicades 
dels darrers anys. Per 
aquest motiu, ara més que 
mai, cal protegir el bosc i 
seguir les recomanacions 
establertes. 

Sant Quirze del Vallès es troba adherit 
a la campanya de prevenció i vigilàn-
cia d’incendis (PVI 2022), que efectua 
la Diputació de Barcelona entre el 21 
de juny i l’1 de setembre, consistent en 
la vigilància forestal durant l’horari de 
màxim risc d’incendis forestals. De fet, 
ja es poden veure pel municipi cartells 
que recorden les recomanacions per 
evitar incendis.

A més, durant els darrers mesos 
l’Ajuntament ha efectuat el tracta-
ment de la vegetació de les franges de 
protecció dels nuclis propers al bosc, 
20 hectàrees, a can Pallars, can Llo-
bateres, Vallsuau, Sant Quirze Parc, 
Castelltort, el Castellet i les Fonts, ai-
xí com de les parcel·les municipals, 4 
hectàrees en total, per assegurar que 
no hi hagi continuïtat entre capçades 

d’arbres ni amb la vegetació arbustiva. 
Aquestes són les condicions que tam-
bé han de complir totes les parcel·les 
privades urbanes situades a menys de 
500 metres del bosc.

Prohibicions per prevenir incendis
Prohibit encendre cap tipus de foc, 
llençar petards ni focs d’artifici a qual-
sevol punt situat a menys de 500 me-
tres del bosc, només excepte la uti-
lització de fogons de gas i barbacoes 
d’obra amb mataguspires a les zones 
urbanes. Només de forma excepcional, 
es poden realitzar determinades activi-
tats sempre amb autorització prèvia 
del Departament d’Acció Climàtica, 
Alimentació i Agenda Rural. En cas de 
perill d’incendi extrem se suspenen to-
tes les excepcions i autoritzacions.
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Onades de calor, 
consells i refugis 
climàtics
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SQVmediambient
Segueix els consells 
de prevenció 
d’incendis, aquí:

L’incendi 
del 94
L’estiu de 1994 va ser un dels 
més calorosos dels anteriors 
cinquanta anys. Dies i dies sense 
pluja i amb elevades temperatu-
res -que tot i no batre rècords de 
puntes màximes, sí que van des-
tacar per la seva angoixant du-
rada en el temps- van deixar tot 
Catalunya en màxim risc d’in-
cendi forestal que es van confir-
mar amb incendis devastadors a 
la Catalunya central. 

A Sant Quirze del  Vallès van 
cremar prop de 600 hectàrees. 
El juliol de 1994 els boscos de 
la Serra de Galliners i de Can 
Ponsich van desaparèixer en 
un dels majors incendis que ha 
patit el nostre municipi en les 
darreres dècades.  L’incendi va 
obligar a desallotjar habitatges 
d’El Castellet, Castelltort i Sant 
Quirze Parc. 

Aquest estiu, 
més que mai, protegim 
el bosc

L'incendi a Sant Quirze

Un dels cartells informatius a Can Feliu

https://www.naciodigital.cat/bergueda/grans/temes/1283/25/anys/dels/incendis/1994/catalunya/central
https://www.naciodigital.cat/bergueda/grans/temes/1283/25/anys/dels/incendis/1994/catalunya/central
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SQVactualitat
Es renovaran àrees 
de joc de diversos 
parcs del poble

8

SQVcomerç

La recuperada edició presencial del 
Tasta SQV ha comptat amb una molt 
bona acollida. Tant les iniciatives de 
tast de vins i cerveses que es van or-
ganitzar al llarg de la setmana del 7 
de juny, com l’acte central del dia 11, 
van comptar amb molta participació. 
Els diferents escenaris, com la casa del 
Pinto Vila Puig, la Biblioteca Municipal 
o el celler de Can Barra van esgotar en-
trades amb les diferents propostes de 
degustacions. 

El segell d’or el va posar dissabte 11 
el tast al parc de les Morisques. Cente-
nars de persones van poder gaudir de la 
cuina santquirzenca de la mà dels dife-
rents restauradors i establiments que hi 
participaven. Gran part del parc va es-
tar ocupat per àmplies taules per poder 
degustar tapes variades que anaven des 
del pernil o els entrants freds a les més 
elaborades i treballades, sense deixar 
de banda les postres. Tot plegat va estar 
amenitzat per música, fet que va ajudar 

a conviure amb les altes temperatures 
que van acompanyar tota la jornada.

Diumenge 12 no van faltar a la cita els 
vermuts musicals als establiments, que 
van oferir tapes i begudes amb acompa-
nyament ambiental a les seves terrasses.

En definitiva, aquesta nova edició del 
Tasta ha retornat la presencialitat a la 
iniciativa amb una molt bona acollida, 
donant a conèixer el bo i millor de la cui-
na santquirzenca i les ganes de sortir al 
carrer i participar de la ciutadania.

L’Ajuntament inicia la 
renovació de diverses 
àrees de joc del 
municipi
L’Ajuntament ha iniciat les obres de 
millora de diverses àrees de jocs infan-
tils del municipi. L’actuació més im-
portant contempla la renovació total 
del parc de Can Feliu. En aquest espai 
es canviarà tota la gama lúdica que ofe-
reix l’espai actualment per nous jocs. 
L’objectiu és donar una nova visió i im-
portància a aquest parc, de manera que 
tota la ciutadania gaudeixi d’un segon 
parc emblemàtic al municipi que com-
plementi el parc de les Morisques, fins 
ara de referència al municipi. 

Durant la durada de les obres, la zona 

de jocs infantils romandrà tancada al 
públic. Es desmuntaran els jocs actuals 
i es preveu instal·lar gronxadors nous, 
un circuit de llits elàstics, i un multijoc, 
entre altres.

En altres àrees de joc, les accions se 
centren en la renovació de tanques, 
col·locació de borades de formigó, i 
substitució d’alguns dels jocs existents 
i/o reaprofitament d’altres. En con-
cret, s’actuarà als següents punts: parc 
del Sot, parc Masia de Can Feliu, parc 
de Los Rosales, parc de la plaça dels 
Almogàvers, parc de la plaça Nova. 
També es crearà un part a Castelltort, 
en la confluència dels carrers Antic de 
Sant Cugat amb carrer de la Guineu i 
carrer de l’Òliba.

El cost total de les actuacions és de 
243.839,02 euros.

Èxit de l’edició 
presencial del Tasta SQV  

Renovació del parc 
de Can Feliu

Podeu veure  
les imatges

El parc de les Morisques  
es va omplir dissabte

Segon 
tractament 
fitosanitari 
per combatre 
les plagues
L'Ajuntament ha dut a terme el 
segon tractament fitosanitari a 
diferents arbres del municipi. 
L’objectiu ha estat tractar les 
plagues del Pugó dels til·lers, la 
Galeruca dels oms i el Tigre del 
plàtan.

Les zones de tractament, que 
es va iniciar el 22 de juny, són 
Vallsuau per als til·lers, l’av. de 
Can Pallàs per als oms, i Mas 
Duran per als plataners. 

Cal remarcar que, ateses les 
elevades temperatures de finals 
de maig i primera quinzena de 
juny, el Pugó dels til·lers ha ge-
nerat molta melassa. Per aquest 
motiu, a la vegada que s’ha fet el 
tractament, s’ha dut a terme un 
rentat amb sabó fosfòric, de ma-
nera que es pugui eliminar l’ex-
cés d’aquesta melassa dels vials 
i el mobiliari urbà.

El primer tractament es va 
dur a terme el passat 26 de maig 
i, de la mateixa manera que 
aquest segon, va realitzar-se 
amb productes d’origen natural 
per assegurar la supervivència 
vegetal. 
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SQVjoventut
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SQVeducació

Un total de 79 nous alumnes s’han 
matriculat a l’escola bressol muni-
cipal El Patufet per al curs 22-23. 
La distribució de matriculacions 
ha estat la següent: 13 alumnes a 
B0; 30 alumnes a B1; i 36 alumnes 
a B2. Tenint en compte que s’ofer-
taven 14 places noves a B0; 30 a B1 
i 39 a B2, les places lliures es po-
dran omplir amb les persones que 
han quedat en llista d’espera.

Recordem que un total de 109 
alumnes es van preinscriure a l’es-

cola bressol. El passat dilluns 13 de 
juny es va fer el sorteig per ordenar 
el llistat en els casos de mateixa pun-
tuació i omplir les llistes de cada ni-
vell. En total l’escola disposa de 71 
places lliures més 12 corresponents 
a una nova aula de B1. 

Trobareu més informació sobre el 
procediment, en aquest 
enllaç. 
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Alumnat de l’INS, 
guardonat al 
programa Impulsa

Alumnat de l’Institut Sant Quirze ha 
estat reconegut amb el primer premi 
i el premi extraordinari de la 4a edi-
ció del programa Blanquerna Impul-
sa. El guardó reconeix el treball que 
han realitzat en l’àmbit educatiu amb 
el projecte “Swap Party”.

La idea ha nascut emmarcada en 
el treball del Pla d’Acció Educati-
va del municipi. Un dels eixos és el 
programa d’educació ambiental on, 
entre altres temes, es treballa l’eco-
nomia circular. L’alumnat de 4art 
d’ESO i 1er de Batxillerat han es-
tablert aliances tant amb l’Ajunta-
ment com amb el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental, el Consorci 
per a la Gestió de Residus i l’enti-
tat Roba Amiga, per poder desen-
volupar aquesta iniciativa. La idea, 
segons ha manifestat l'Institut, “és 
continuar amb aquesta iniciativa, 
conscienciar sobre el desenvolupa-
ment sostenible i reduir els residus 
de roba al municipi, entre altres”.

Aquests premis pretenen mo-
tivar i sensibilitzar la comunitat 
educativa i estan oberts a tots els 
centres educatius de Catalunya, 
Balears i Andorra.

El Lola visita l'Ajuntament

Els nens i nenes de 3er de primària de 
l’escola Lola Anglada van visitar el passat 
mes de juny l’Ajuntament. Aquesta visi-
ta va servir per conèixer les instal·lacions 
municipals, de la mà del conserge Quirze. 
També els va acompanyar l’Alcaldessa, a 
qui van poder preguntar dubtes a la ma-
teixa sala de plens de la Patronal, asse-
guts com a regidors i regidores.

Un total de 79 alumnes  
es matriculen a l’escola bressol 
municipal

Tret de sortida 
al Fes Estiu!

El taller de graffiti celebrat el passat 28 
de juny ha estat un dels actes inicials 
de la programació del Fes Estiu. Des-
prés del taller de coques de Sant Joan, 
el jovent va inaugurar la Setmana de 
l’Orgull pintant un mural al poliespor-
tiu municipal. L’acte va seguir amb un 
videofòrum i una taula rodona lgtbi+ 
a Can Feliu, una sessió d’Street Art, 
Taller de tintatge de samarretes i Nit 
Jove.

Aquestes activitats se sumen a les 
més de 50 propostes que l’Ajuntament 
ha organitzat per al lleure juvenil a 
Sant Quirze, amb l’objectiu d’arribar 
al màxim de jovent del poble. 

Entre les novetats, destaquen les 
sortides, com l’excursió nocturna a la 
Serra de Galliners el proper 16 de juli-
ol, o una a la platja el dia 21.
No faltarà la Japan Week, o activitats 
estrella i consolidades com les Nits Jo-
ves.

Més informació a:
Servei de Joventut Canya Jove
Centre Cívic Can Feliu (C/ Eduard Toldrà, s/n) : 
santquirzedelvalles@socialistes.cat
Telèfon: 93 721 68 00 (ext. 5600)
Mòbil: 607 54 57 84 / 678 040 628
Email: canyajove@santquirzevalles.cat

Consulta la 
programació aquí:

Comença 
la formació 
dels 
monitors 
esportius
Un total de 22 joves s’ha inscrit 
al curs per aconseguir la titula-
ció del voluntariat esportiu CI-
ATE. Les classes ja han comen-
çat, amb molt bona acollida. Es 
tracta d’un programa de forma-
ció, adreçat a joves a partir dels 
16 anys que estan interessats a 
formar-se en el camp de l’es-
port. El curs ajuda a tenir una 
visió clara del món de l’esport 
i s’adquireixen coneixements 
i recursos necessaris per inici-
ar-se al món del monitoratge/
tècnic esportiu.

L’any passat ja es va organit-
zar amb molt bona acollida i 
enguany repeteix edició.
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Les escoles del 
municipi han arribat 
al final del curs 
escolar amb   grans 
celebracions
. 
Nits d’Estels, sopars  
i activitats de les AFA
Les AFA de les escoles han preparat 
una de les grans tradicions de Sant 
Quirze per posar el punt i final al curs, 
les Nits d’Estels. Una festa grossa pre-
parada amb setmanes d’antelació per 
les AFAs, basades en una temàtica en 
concret, que fan lluir els patis i els ra-
cons dels centres, de la manera més 
màgica possible.

Així, per exemple, el Purificació Salas 
va preparar “El vell oest”, amb un racó 
Puri West, un Puri Indian i fins i tot un 
Saloon. Dos mesos treballant amb com-
promís, esforç i dedicació que van veure 
la llum el 3 de juny. 

En el cas del Lola Anglada, La Nit dels 
Somnis s’ha centrat en el “Gaming”. 
Més de 50 famílies han participat en la 
decoració i l’organització de diferents 
activitats. Una posada en escena el pas-
sat 27 de maig que va acabar amb una 
tarda d’activitats.

L’escola Onze de Setembre va celebrar 
el 18 de juny la “Nit Inoblidable”. Una 
gimcana de proves que, una vegada su-
perades, permetien construir un puzle 
amb una frase de comiat de l’etapa de 

primària. Ball i sopar van cloure la nit.
En el cas d’El Turonet, per a la seva 

“Nit de mussols” van fer activitats, es-
pectacle de màgia  i tallers per a l’alum-
nat de 6è, i una sortida nocturna amb un 
recorregut Naturalista per torrent Bet-
zuca i Serra Galliners. Ho van fer el 27 de 
maig, amb sopar i sortida per la Serra de 
Galliners amb l’alumnat de sisè.

Per la seva part, l’AFA del Pilarín Bayés 
va organitzar un sopar de final de curs de 
sisè el passat 25 de juny a l’escola.

Finalment, l’AFA del Taula Rodona va 
celebrar el 17 de juny la festa de final de 
curs amb tallers simultanis amb Diables, 
sopar i activitats diverses. Hi va haver 
també exhibició d’extraescolars i no va 
faltar la botifarrada.

A aquestes s’hi suma l’AFA de l’escola 
bressol El Patufet, que tancarà el curs el 
15 de juliol amb una festa i Foodtruck.

Altres activitats
A aquestes celebracions cal sumar-hi 
les dels centres com a tals, amb festes 
de final de curs que han inclòs des d’au-
dicions com la de l’Escola Municipal de 
Música; espectacles d’animació per pri-
mària al Pilarín; graduacions de 4art 
d’ESO a l’Institut Sant Quirze i al Salas 
Xandri o fins i tot curses d’obstacles al 
Turonet.

No ha faltat el tradicional final de curs 
de l’Escola Municipal d’Adults l’Olivera, 
amb reconeixements, parlaments i mo-
ment per a la conversa al mateix pati de 
la Masia de Can Barra.

Els centres escolars 
celebren el final de 
curs

Les AFA treballen 
setmanes per 
preparar festes 
especials

Zona de Mario Bros al Lola

Purificació Salas

La part índia del Purificació Salas

Les escoles van cuidar  
tots els detalls

Trobada 
de la comunitat 
educativa

La comunitat educativa de Sant 
Quirze del Vallès va acomiadar el 
curs escolar el passat 27 de juny. 
 El celler de Can Barra va acollir 
l’acte que va comptar amb l’assis-
tència del personal de tots els cen-
tres educatius del poble, tant pú-
blics com privats.

L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, 
va ser l’encarregada de dirigir unes 
paraules a les persones que es ju-
bilen enguany, tot agraïnt la seva 
dedicació tots aquests anys. 

Les persones que es jubilen enguany  
són les següents: 

Clàuda Berenguera Bell,  
escola Lola Anglada 
Pilar Caihuela Sánchez,  
escola Purificació Salas i Xandri 
Javier Malumbres Marín,  
escola Taula Rodona 
Mila Torres López,  
IE Onze de Setembre 
Toni Farragut Muxí,  
Escola Municipal d’Adults l’Olivera 
Josep Closas Solé,  
IES Sant Quirze 
Araceli Busquets Terradellas,  
IES Sant Quirze

L'Alcaldessa amb el professorat 
que es jubila



La  seu principal de l’Ajuntament serà objecte 
d’uns treballs de manteniment a causa del mal 
estat de les lames de fusta que cobreixen gran 
part de la façana. La fusta estava molt malmesa 
i és un material que demana un manteniment 
molt costós i continuat, fet pel qual es preveu re-
tirar i no tornar a reposar. 

La intervenció deixarà l’edifici al descobert 
i motiva trobar una solució més sostenible i 
de llarga durada que es debatrà en un concurs 
d’idees o similar, tenint en compte tota la plaça 
de la Vila com a conjunt. Darrerament, aquesta, 
ha concentrat diverses accions per millorar-hi la 
mobilitat dels vianants i enaltir un lloc tan sin-
gular d’un poble com és la plaça principal, però 
han estat treballs basats en l’urbanisme tàctic, 
que té un alt impacte en els usos de l’espai pú-
blic, però un baix cost d’execució.  La façana es 
pintarà i comptarà amb un nou balcó més gran, 
fruït de retrocedir els tancaments de vidre i alu-
mini de la primera planta. El cost de pintar la 
façana i balcons és de 3.286 € i la retirada de les 
lames, de 1802,9 €.

Les obres s’iniciaran els primers dies de ju-
liol i es preveu que estiguin finalitzades al mes 
d’agost.

Canvis en la façana  
de l’Ajuntament per motius  
de manteniment

La nova façana  
tindrà dos balcons
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SQVactualitat SQVtema central

Sant Quirze va celebrar 
el passat 27 de juny la 
quarta edició de la Festa 
de l’Esport. Més de 200 
esportistes van participar 
en aquest acte de 
reconeixement no només 
als èxits esportius, sinó a 
l’esforç, la constància i la 
dedicació que implica la 
pràctica esportiva.

La Festa es va celebrar a la piscina 
d’estiu de Can Casablanques. L’al-
caldessa, Elisabeth Oliveras, va de-
dicar unes paraules als i les espor-
tistes, destacant el seu esperit de 
sacrifici i la importància del treball 
en equip. També va agrair a pares i 
mares l’acompanyament als infants, 
així com la rellevància de l’esport en 
la vida participativa del poble.

Reconeixements individuals
Un total de 14 esportistes van rebre 
un reconeixement individual durant 
la Festa. Es tracta de nois i noies de 
diferents àmbits, com ara natació, at-
letisme d’ultrafons, o esquí. També va 
rebre una especial menció el personal 
del complex esportiu. Van ser els se-
güents:

Ivette Delgado, nedadora
Rosa Maria Tello, monitora a les 
Fonts
Maite Pasadas, personal del complex
Susana Azogue, monitora del com-
plex
Minerva Vicente, directora del com-
plex
Sara Beltran, atleta
Cristina Caba, Salvador Reig, ultra-
fons
Arnau Cambra, futbol inclusiu
Anna Rovira, Anna Alsina, organitza-
dores Cursa 10 km Memorial David 
Rovira
Max Urquizu, regatista
Carla Martínez, nedadora
Josep Olivé, motorista
Carla Martín, patinadora roller
freestyle

Sant Quirze celebra 
la Festa de l’Esport

Esportistes individuals

Hípica Casa Nostra

Ferran Clavero
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Reconeixements per equips
Aquesta temporada ha estat marca-
da pel treball dels equips de diferents 
àmbits. Així, per exemple, el patina-
dor Ferran Clavero del Club Patinatge 
Sant Quirze ha assolit la classificació 
per al Campionat d’Espanya en la 
seva categoria i té opcions a classifi-
car-se per al mundial anant primer 
classificat de la World Cup.

En l’àmbit rodat destaca també el 
Sant Quirze sobre Rodes i la seva par-
ticipació al Campionat Catalunya de 
Roller Freestyle on Elsa Lupión fou 
campiona.

Una altra fita destacada ha estat 
el triomf del Futbol Club Sant Quirze 
a la Lliga Juvenil i l’ascens a catego-
ria Preferent. Pel que fa al futbol sala 
Mussols de Sant Quirze, tant el sènior 
com el cadet A i l’infantil B han pujat 
de categoria.

En bàsquet, els més joves han par-
ticipat per primera vegada a la Lliga 
Escobol d’escoles. Les del premini 
femení han estat campiones de lli-
ga, i els premini masculí també. Un 
dels èxits molts especials del club ha 
estat l’ascens a primera catalana del 
seu sènior femení. 

En handbol, el benjamí femení 
del Club ha guanyat el Campionat 
Nacional de Consells Esportius. Les 
alevines femenines han esdevingut 
campiones de lliga.

En relació al Club Voleibol Sant 
Quirze, destaca el Cadet femení ne-
gre, que va participar a la Fsae Final 
del campionat d’Espanya.

El Club Marxa Nòrdica Sant Quirze 
Nordicwalks va ser reconegut pel seu 
grup Aura, format per persones vul-
nerables que amb esforç han aconse-
guit adherir-se a la pràctica regular 
d’activitat física.

No van faltar a la Festa els reco-
neixements per al Club d’Escacs Sant 
Quirze. L’equip A ha aconseguit l’as-
cens de categoria a la Lliga Catala-
na. A més, durant l’homenatge es va 
recordar les figures de Julio Giralt i 
José Ortega, desapareguts per la Co-
vid-19.

Finalment, les hípiques, tant Can 
Camps, com Can Buimira i Casa Nostra 
també van ser homenatjades, amb 
diferents reconeixements per a les 
seves genets.
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Club d'Escacs Sant Quirze Benjamí i aleví Club Handbol Sant Quirze

Cristina Caba

Cadet A del Club Futbol Sala Mussol Sant Quirze Sènior femení Sant Quirze Bàsquet ClubAlcaldessa i regidors/es van lliurar obsequis

Podeu veure les 
fotografies de la 
Festa aquí:

SQVFesta de l'esport 2022SQVFesta de l'esport 2022
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Web: www.vallesoccidental.ciudadanos-cs.org
Facebook: Cs Sant Quirze del Valles
Twitter: @Cs_santquirze
Correu: sant.quirze@ciudadanos-cs.org
Més articles a:

Web: www.santquirzev.socialistes.cat
Correu: santquirzedelvalles@socialistes.cat
Instagram: @pscsantquirze
Facebook: www.facebook.com/pscsantquirzev
Twitter: @psc_sqv
Més articles a:

Web: www.juntspersantquirze.cat
Facebook: www.facebook.com/
juntspersantquirzev
Twitter: @JuntsSQV
Més articles a:

Correu: sqvencomu@gmail.com
Més articles a:

Recordeu 
que...

Les sessions 
del Ple 
municipal, tant 
ordinàries com 
extraordinàries, 
es poden seguir 
en directe  
i en línia.

Podreu fer-ho en 
aquest enllaç:
www.
santquirzevalles.
cat/ple

Facebook: @juntsxcatsqv
Instagram: @juntsxcatsqv
Twitter: @juntsxcatsqv 
Correu:  
juntsxcatsqv@gmail.com
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FESTA MAJOR AMB 
DOBLE CONSELL
                
Després de dos anys amb la Festa Major 
condicionada per la maleïda pandèmia, 
podem tornar a la normalitat festiva. 
Aquesta any sí. A finals del mes d’agost i 
els primers dies de setembre, Sant Quirze 
podrà tornar a lluir i exercir , amb tot el 
seu esplendor, aquella tradició ancestral 
de reivindicar la seva singularitat en for-
ma de Festa. 

Com fem sempre, des de JUNTS per 
SANT QUIRZE-ERC, volem convidar-vos 
(incitar-vos) a gaudir amb els vostres fa-
miliars i amics, de la litúrgia de veïnatge 
i de rauxa que celebrarem. A fer-ho amb 
la satisfacció i l’orgull de saber-nos i sen-
tir-nos part d’una realitat col·lectiva. Així 
doncs, el primer consell que hem de do-
nar-vos és que viviu i participeu del munt 
d’actes i activitats que s’han organitzat per 
tal que, per uns dies, les preocupacions i 
neguits que l’actual situació econòmica i 
social ens comporta, quedin en un segon 
pla.

L’altre Consell també esdevé motiu de 
celebració. El passat dia 15 de juny, es va 
constituir el màxim òrgan de represen-
tació i participació veïnal: el Consell de 
Poble. Podríem dir, que amb la creació 
d’aquest espai consultiu i representatiu, 
on veïnat i entitats estan àmpliament re-
presentades, culminem  un procés, co-
mençat fa sis anys,  que ha portat a Sant 
Quirze del desert participatiu a la configu-
ració d’un complet i ric univers de parti-
cipació. La redacció del Reglament d’Or-
ganització Municipal, del Reglament de 
participació, la creació i posada en marxa 
de les productives i indispensables Meses 
de participació sectorial (catorze!!) i ara, 
per coronar l’àmbit participatiu,  el Consell 
de Poble. Ha estat una feina llarga, cons-
tant i feixuga, interferida per dos anys de 
pandèmia, però que finalment entre totes i 
tots hem estat capaços de construir. 

Voldríem acabar amb els millors desit-
jos per aquest estiu. Bones vacances, gau-
diu amb els vostres i cuideu-vos, ens retro-
bem per Festa Major.

EL COCINERO JOSÉ 
ANDRÉS, PREMIO 
CIUDADANO 
EUROPEO 2022 A 
PROPUESTA DE CS
         
El cocinero español José Andrés ha sido 
galardonado con uno de los premios Ciu-
dadano Europeo 2022 por su labor de 
apoyo a los ucranianos desde el primer 
momento de la invasión rusa y a pesar del 
riesgo de estar en un país en guerra. El ga-
lardón, a propuesta de Ciudadanos, reco-
noce su inmensa labor humanitaria para 
prestar ayuda a partir de lo que mejor sa-
be hacer: cocinar.

También este año ha sido reconoci-
do con este galardón el movimiento ‘Soy 
mayor, no idiota’ del español Carlos San 
Juan, cuya candidatura a iniciativa de 
Domènec Ruiz Devesa ha sido igualmente 
respaldada por Maite Pagaza.

Ante la invasión rusa de Ucrania, José 
Andrés (José Ramón de Andrés, Mieres, 
Asturias, 1969) puso en marcha inmedia-
tamente la maquinaria de su ONG World 
Central Kitchen (WCK) para atender a los 
miles de refugiados que abandonaban el 
país. Como en muchos otros lugares del 
mundo, su organización fue de las prime-
ras en llegar en cuanto los tanques de Pu-
tin cruzaron la frontera, con humildad y 
enorme eficacia.

José Andrés es la solidaridad sin hacer 
diferencias; la rapidez por encima de la 
burocracia; la generosidad para aliviar la 
angustia de los desplazados, de los que se 
quedan sin nada, de los que sufren y no 
entienden por qué; es el liderazgo cuando 
fracasan los líderes. Un auténtico embaja-
dor de valores españoles y europeos.

ESGARRINXADES 
DOLOROSES
         
Amb la COVID més o menys controlada, 
el sistema sanitari descongestionat, va-
cances més o menys normals, fons Next 
Generation a la vista i els turistes per la 
Rambla... tot apuntava força bé, i estàvem 
a punt per obrir el parèntesi de cada any. 
El  “ja en parlarem al setembre” de cada 
juliol. I en retrobar-nos durant la Festa 
Major, parlaríem de què omplir el dipò-
sit de benzina costa 100 euros, un plat de 
paella rescalfada ja en val 20 al xiringuito 
de platja i que toquen 300 euros per barba 
pel material escolar. Però tot parlant del 
Triquell i l’Eufòria quedarien com petites 
esgarrinxades...

Ja ens cansa parlar de la COVID, però 
potser ens cal parlar d’altres d’esgarrinxa-
des més doloroses. Ens haurem de sentir 
com a pròpies les dels peus descalços dels 
“mafiosos subsaharians”, que atempten 
contra la seguretat nacional. Ens picaran 
els ulls de tant fregar-nos-els en escoltar 
l’Abascal amb rostre de Pedro Sánchez 
-com si d’un espectacle de ventrilòquia 
es tractés- i l‘oïda ens xiularà quan ens 
diguin que ara toca augmentar  el pressu-
post militar i que quina sort que l’Erdogan 
ha baixat del burro – però si us plau obli-
dem-nos dels kurds.

Cal ser conscients que, de moment, els 
pinxos de barri -Mohamed, Putin, Erdo-
gan o Abascal- estan guanyant la partida. 
Saben com aprofitar l’empobriment  i la 
inseguretat dels altres. I en el petit mi-
crocosmos de Sant Quirze ens haurem 
d’arremangar per ajudar a capgirar la si-
tuació: ara que ja sabem que acabarem 
l’any un 15% més pobres -més o menys- 
ens haurem d’esforçar a fer més solida-
ritat i justícia social amb menys diners al 
pressupost municipal.

Però ja en parlarem al setembre. Ara 
disfrutem de la paella rescalfada a 20 eu-
ros, d’aquella tertúlia a la fresca amb els 
amics... i de la Festa Major.

JUAN A. PÉREZ, NOU 
CANDIDAT DEL PSC A 
L'ALCALDIA DE SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS
         
El candidat socialista Juan A. Pérez és el 
nou candidat del PSC-CP de Sant Quirze 
del Vallès a l'alcaldia de Sant Quirze del 
Vallès després d'aconseguir la unanimitat 
dels vots de l'assemblea extraordinària, 
celebrada el passat 14 de juny de 2022 a la 
seu de la nostra agrupació.

Juan A. Pérez és actualment regidor 
del PSC a l'oposició del municipi. A les 
paraules de possessió del càrrec ha fet un 
esment especial de reconeixement i agraï-
ment a les seves predecessores, Linda La-
ra i Sílvia Peralta, a més d'un repàs per les 
diferents accions que han tingut lloc els 
últims mesos amb Linda Lara com a por-
taveu del grup.

Juan A. Pérez ha destacat que "només 
cal passejar per aquest poble per veure la 
falta de manteniment dels carrers i dels 
espais verds". "Som l'única alternativa se-
riosa i compromesa amb els interessos de 
la ciutadania, capaç de lluitar i treballar 
per un poble que cuidi els espais comuns 
i faci d'ells un lloc de trobament i no d'ex-
clusió; un lloc on es recuperi la dignitat de 
l'espai públic, cuidant-lo com es mereix". 
En aquest sentit, subratlla la necessitat 
d'un canvi en el model de poble, ja que 
"volem un poble cohesionat, lliure de sec-
tarismes; un poble que aculli i, en definiti-
va, un poble que sumi i no que resti".

L'acte va comptar amb la presència de 
Francisco Aranda, Primer Secretari de la 
Federació del Vallès Occidental Sud i Di-
putat per Barcelona al Congrés dels Dipu-
tats, qui va voler destacar l'entusiasme, la 
valentia i l'empenta política de la militàn-
cia socialista santquirzenca, qui estava, 
assegurava, preparada per a dur al mu-
nicipi a un canvi necessari que lluiti pels 
interessos de tota la ciutadania i que no 
deixi ningú enrere.

Passeu un bon estiu! Us volem veure a 
la Festa Major del poble!

MIL GRÀCIES, A 
TOTES LES ENTITATS 
ESPORTIVES DE SANT 
QUIRZE DEL VALLÈS
         
Quan llegiu aquestes línies, segurament la 
totalitat de les entitats esportives del nos-
tre poble haureu finalitzat la temporada 
esportiva dels vostres equips a les diverses 
federacions en les quals participeu.

És per això que des del nostre grup mu-
nicipal, us volem donar les gràcies, per tot 
el vostre treball, esforç i dedicació, que 
des de cadascun dels vostres clubs oferiu 
per tots els joves del poble.

Dueu a terme una tasca altruista i en-
comiable, que qui no ho ha experimentat 
en primera persona no ho entén, però que 
a la vegada és molt agraïda. Sense aquest 
petit grup de gent que dedica una part 
del seu temps a què tot funcioni correcta-
ment, els nostres joves no podrien fer el 
seu esport preferit.

D'aquí poc alguns dels vostres equips, 
després d'unes merescudes vacances tor-
naran a retornar al treball físic a les seves 
diferents pretemporades i tornarem a te-
nir els mateixos problemes que arrosse-
guem fa uns quants anys.

Any rere any, les entitats han augmen-
tat en diferents esports nous i en el nom-
bre d'esportistes en cadascuna d’elles. 
Però les nostres instal·lacions continuen 
desbordades, i per això hem de buscar so-
lucions fora del poble per resoldre la falta 
d'espais pels nostres esportistes.

Segurament, tornarem a sentir prome-
ses de què aviat tindrem nous espais; això 
no obstant, la veritat és que per treballar 
de debò per les entitats i l'Esport de Sant 
Quirze del Vallès, has de creure en l'esport 
i en el que fas.

Aquí també es fa evident el canvi de 
Govern i sensibilitats que necessitem al 
nostre poble. Ens mereixem unes instal-
lacions esportives a l’alçada de les nostres 
entitats. Ens mereixem un Govern que es-
timi l’Esport i qui el fa possible. Som-hi?
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SQVple Podeu veure 
aquí la sessió:

El Ple aprova provisionalment la 
modificació del Pla General d'Ordenació 
en relació a Can Canals
El Ple ordinari de juny va aprovar de 
manera provisional la modificació del 
Pla General d’Ordenació Urbana, en 
relació al sector E de Can Canals.

Aquest tràmit administratiu urba-
nístic arriba després que hagi estat 
sotmès a exposició pública i s’hagin 
emès els informes preceptius de dife-
rents ens. Ara, l’aprovació definitiva és 
competència de la Generalitat de Ca-
talunya.

 Aquesta actuació permetrà ordenar 
els més de 151.000 m2 afectats, ade-
quar els carrers i millorar la mobilitat 
en aquesta zona. Així mateix, les em-
preses existents podran ampliar el seu 
àmbit industrial amb la construcció de 
parcel·les. De fet, el sistema d’actuació 
serà el de reparcel·lació.

Els propietaris/es d’aquest sector de 
sòl urbà hauran de fer-se càrrec dels 
costos d’urbanització del sistema viari 
i d’espais de lleure, també de la urba-
nització del pont de connexió de Can 
Canals amb els polígons d’Illa de Bu-
da, així com del 22% dels costos d’ur-
banització del vial de connexió de Can 
Canals amb Sabadell i de l’ampliació 
de la rotonda existent.

 Cal remarcar també que el docu-
ment aprovat provisionalment con-
templa una ampliació de zones verdes 
paral·leles a la ribera del Riu Sec, pro-

porcionant a aquest àmbit, una vega-
da estigui urbanitzat, espais d’oci i es-
barjo que milloraran la qualitat de les 
illes de sòl terciari-industrial. També 
es crearà un recorregut de vianants i 
bicicletes entre el municipi i la banda 
sud d’aquest àmbit, tractant la Ribera 
del Riu Sec com a parc entre el sistema 
hidrològic i el sector industrial, creant 
una zona verda que recupera espais 
molt deteriorats actualment.

 Aquest punt va comptar amb el su-
port de tots els grups municipals, ex-
cepte el PSC que es va abstenir.

 
Altres punts
 El Ple també va aprovar definitiva-
ment el text refós de l’Ordenança 
municipal d’ocupació de les vies pú-
bliques. Aquesta permet adequar les 
demandes de la restauració a les seves 
necessitats, en relació a aspectes com 
els parasols o l’amplitud de terrasses, 
entre altres. El punt va comptar amb el 
suport de tots els grups, llevat del PSC 
que es va abstenir.

 També es va aprovar la modificació 
parcial de l’ordenança fiscal 1.1 gene-
ral de gestió, recaptació, inspecció dels 
tributs i altres ingressos de dret públic. 

 Finalment, el ple va aprovar tres 
punts en relació a obres a les escoles. 
D’una banda, la instal·lació d’un as-

censor a l’escola El Turonet; la retira-
da d’un mòdul prefabricat i millora de 
l’urbanització i accessibilitat a l’insti-
tut Salas i Xandri; i l’adequació d’es-
pais a l’Institut Escola Onze d e Setem-
bre, al carrer de Castanyers. Els punts 
declavaren d’especial interès o utilitat 
municipal aquestes actuacions i van 
ser aprovats per unanimitat.

 
Mocions
 ➧     Moció presentada per Junts-ERC-

AM, de suport a la Coordinadora 
del Moviment Veïnal del Vallès 
pel seu activisme en defensa dels 
interessos, la seguretat i el benes-
tar dels municipis afectats per l’ae-
roport de Sabadell. Aprovada per 
unanimitat.

 ➧     Moció presentada per Junts-ERC-
AM, i consensuada amb Sant Quir-
ze en Comú i Ciutadans, contra la 
proposta de perpetuar models de 
mobilitat caducs al Vallès. Apro-
vada per majoria absoluta, amb els 
vots a favor de tots els grups, i les 
abstencions del PSC i Junts per Ca-
talunya.

 ➧     Moció presentada pel PSC-CP, so-
bre transició energètica dels cen-
tres educatius. Aprovada per una-
nimitat.

Sant Quirze del Vallès 
celebrarà la Festa Major 
del 31 d’agost al 5 de 
setembre recuperant el 
seu format i escenaris 
habituals. 

El tret de sortida serà dijous 1 de se-
tembre, quan la plaça d’Anselm Cla-
vé acollirà novament la benvinguda 
de Festa Major que comptarà amb el 
discurs institucional de l’alcaldessa, 
Elisabeth Oliveras, els tastets dels 
restauradors locals i l’actuació de la 
Big Barra Band, que farà ballar als i 
les assistents el ball del fanalet. 

Seguiu la Festa a les Xarxes Socials. 
#SQVdeFesta

Espectacles per a tota la família
El divendres 2 de setembre, les fa-
mílies amb infants de 0 a 2 anys 
podran gaudir a la Patronal d’“U-
nivers” d’Engruna Teatre. A la pla-
ça d’Anselm Clavé, la banda El Gri-
pau Blau inaugurarà els espectacles 
d’animació de gran format. Ja dis-
sabte serà el tron dels Ambauka, que 
ens portaran el seu espectacle “De 
cap per avall XL” al parc de les Mo-
risques  abans de donar pas als Dia-
bles de Sant Quirze i el seu correai-
gües. Diumenge el parc acollirà una 
nova edició del Petit Embassa’t. Lali 
BeGood i els Xiula seran els protago-
nistes del festival. Ja a la tarda, el 
parc es convertirà en una gran pista 
de circ on hi haurà diversos tallers i 
l’espectacle “Cabaret Sullivans” de 
Circ Los. Al matí de dilluns s’instal-
laran al parc una sèrie de jocs i acti-
vitats de lleure i a la tarda tindrà lloc 
el divertit espectacle itinerant “La 
llebre i la tortuga” de Teatre Nu.

Tradició i cultura popular
La Festa Major comptarà amb el 
tradicional cercavila de la colla de 
Gegants i Grallers del poble amb 
l’acompanyament d’altres colles 
convidades i amb l’espectacular cor-
refoc dels Diables Sant Quirze durant 
la jornada de dissabte. Els Basto-
ners de Terrassa ens oferiran diven-
dres una demostració de balls a la 
plaça de la Vila, lloc des d’on sorti-
rà un correfoc protagonitzat per la 
colla infantil de Diables. Dissabte 
tindran lloc una actuació castellera 
amb les colles d’Esparreguera, Cal-
des i Castellar del Vallès i l’exhibi-
ció de Country Mussols. Diumenge, 
la Societat Coral Il·lustració Artística i 
la Bella Quirze Band oferiran els seus 
concerts a la Sala Josep Brossa de la 
Patronal.

21 

SQVcultura
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SQVple

La Festa Major de Sant Quirze 
del Vallès torna enguany a la 
seva essència

AmbaukaLali BeGood Gegants

 @santquirzevalles
 @ajsantquirze
 @ajsantquirze
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Grans actuacions
La popular banda de versions La Lo-
ca Histeria serà la gran protagonista 
de la nit de divendres a la Masia Can 
Feliu. Sortirà a l’escenari després de 
la tradicional fideuada popular. Dis-
sabte 3 de setembre, la plaça d’An-
selm Clavé acollirà les actuacions 
de Northern Cellos i The Gramopho-
neAllstars Big Band. I diumenge, al 
centre del poble tindran lloc els es-
pectacles de Carles Belda i el conjunt 
badabadoc i de l’ex Teatre de Guerri-
lla Fel Faixedas, i a Can Feliu hi actu-
aran un dels grups del moment, The 
Tyets.

Activitats esportives
Enguany la cursa popular tornarà al 
seu format presencial el diumenge 
al matí. Dissabte, però, el parc de les 
Morisques tornarà a acollir la matinal 
esportiva en què es podrà participar 
en diferents tornejos de bàsquet, vo-
leibol, handbol, futbol o tennis taula.

Activitats per a joves
Les Barraques tornaran al parc de 
Can Feliu amb una programació adre-
çada al públic jove. Divendres actua-
ran Las Ninyas del corro i Adala i el 
dissabte la nit estarà protagonitza-
da per Banda Neón i pel retorn dels 
santquirzencs AlQuadrat. No faltaran 
enguany la macarronada popular i 
l'escalacaixes el dissabte al migdia. 
També tindrà lloc dissabte una Led 
Party adreçada al públic adolescent.

Exposicions
Enguany s’inauguraran exposicions 
per Festa Major. El dimecres 31, a 
la planta baixa del Casal de Cultura, 
es donarà el tret de sortida a les du-
es mostres artístiques del Grup TT. 
A continuació, al parc de les Moris-
ques s’inaugurarà l’exposició “Ahir i 
avui pels paisatges de Vila-Puig” del 
col·lectiu Enfocats per la fotografia. 
El dijous 1 de setembre, a la Bibliote-
ca tindrà lloc l’obertura de l’exposició 
dedicada a l’artista Marcel Ayats i, du-
rant la Festa Major, el GIHSQ oferirà 
una mostra instal·lada pel centre del 
poble titulada “Passejant pels carrers 
de les nostres àvies i avis”

Fi de festa 
Dilluns al vespre tornaran la boti-
farrada popular, el rom cremat ela-
borat per les àvies i els avis del casal 
i el recital d’havaneres, enguany pro-
tagonitzat per Les Anxovetes. Un es-
pectacular castell de focs posarà el 
punt i final a la Festa més important 
de l’any.

Lleure per als  
infants i joves  
més vulnerables

Un total de 42 infants participen 
enguany als Casal d’estiu orga-
nitzats des del Servei de Benestar 
Social. El Servei treballa amb les 
seves famílies, de manera que, 
gràcies a entitats del municipi, 
puguin participar en les activitats 
proposades per a aquest temps 
de lleure. L’objectiu és prevenir 
o compensar les deficiències so-
cioeducatives dels menors del 
municipi, tenint en compte totes 
les seves dimensions: salut, es-
colarització, lleure, socialització 
i família.

Aquests plans d’intervenció in-
clouen la participació d’infants 
en situació de risc a diferents ac-
tivitats de lleure, especialment 
durant les vacances escolars d’es-
tiu. També es valora la situació 
d’infants i joves amb diversitat 
funcional amb l’objectiu de do-
nar suport a la inclusió a través 
d’aquestes activitats.

D’altra banda, cal remarcar 
que enguany des del Servei d’in-
tervenció sòcioeducativa (SIS) 
és programen activitats d’estiu 
per joves que participen al servei 
d’atenció diürna. Aquest juliol la 
iniciativa arriba a un total de 37 
joves del municipi.

L’Ajuntament 
renova els 
contractes 
d’habitatges 
d’emergència

L’Ajuntament ha renovat els con-
tractes de lloguer amb l’empresa 
municipal COMU pels cinc habi-
tatges socials d’emergència desti-
nats prioritàriament a cobrir situ-
acions d’emergència econòmica i 
social en matèria d’habitatge.

La durada dels contractes s’ha 
pactat per a 7 anys, segons esta-
bleix la Llei d’Arrendaments Ur-
bans a partir de la seva darrera 
modificació, mitjançant Reial De-
cret Llei 7/2019.

Recordem que l’Ajuntament 
disposa d’un Reglament d’adjudi-
cació d’habitatges d’emergència 
i priorització social per regular 
aquests habitatges.

Sant Quirze 
commemora el Dia 
Internacional per 
a l'alliberament 
LGTBI
El municipi va commemorar el 28 de 
juny, Dia Internacional per a l’alliber-
tament LGTBI. La regidora de Drets 
Civils i de Gènere, Maria Domingo, 
va ser l’encarregada de llegir el do-
cument, que reivindica els “drets 
de totes, però en especial, d’aque-
lles que ens trobem immerses dins 
d’unes sigles LGTBI que ens classi-
fiquen perquè el sistema necessita 
tenir-nos controlades”.

El manifest també afirma que 
“tenim el repte de continuar im-
pulsant polítques LGTBI d’abast 
transversal, des del treball conjunt 
amb les administracions públiques 
i el món associatiu per generar les 
sinèrgies necessàries en la repre-
sentació d’aquesta realitat social i 
lluita pel reconeixement de drets”. 
Així mateix, insisteix en què “mal-
grat els avenços, avui dia encara 
és necessari reivindicar que queda 
molt camí per recórrer en la lluita 
per la igualtat (...) en el que por-
tem d’any ja sumem 84 incdents 
per LGTBI-fòbia a Catalunya. Diem 
alt i fort que la llibertat d’expres-
sar la pròpia sexualitat ha de ser 
plena, sense risc d epatir cap tipus 
d’agressió ni marginació”.

Finalment, la regidora va acabar 
la lectura amb un contundent “Sant 
Quirze vol ser un poble lliure de 
qualsevol fòbia però sobretot un 
poble que estima i deixa estimar. 
On l’amor és l’únic que importa!”.

Podeu consultar el 
manifest íntegre:
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The Tyets

Fel Faixedas

Sant Quirze 
Temps de Flors
La veïna Anna Maria Leiva i les 
floristeries i Garden del muni-
cipi organitzen per Festa Major 
un concurs de carrers, balcons, 
finestres, façanes, aparadors 
i negocis guarnits amb flors 
o plantes naturals. Hi podran 
participar comunitats de veïns 
i veïnes, particulars o titulars 
de botigues o negocis. Hi haurà 
tres premis per a cada categoria.

Per més  info i 
inscripcions:

Xavi Sarrià 
actuarà a 
SQV el 10 
de setembre
L’ex líder de la banda Obrint 
Pas, Xavi Sarrià, actuarà a Sant 
Quirze del Vallès el proper dis-
sabte 10 de setembre al parc de 
les Morisques per presentar el 
seu nou treball titulat “Causa”. 
No us quedeu sense entrades!

Les entrades tenen 
un preu de 5€ i es 
poden aconseguir:

Nous ajuts al lloguer  
per a col·lectius  
vulnerables. Més info:

SQVdeFesta
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SQVxarxes socials

Sabies que? 
Ja pots fixar en el perfil (pinejar) qualsevol publicació d’Instagram 
perquè quedi destacada al capdamunt de la teva galeria

#SQV  @santquirzevalles
 @ajsantquirze
 @ajsantquirze

 Flickr
 YouTube
 Pinterest
 Telegram

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
20 de juny

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
13 de juny

#SQV  Ascens històric del sènior femení del Sant 
Quirze Bàsquet Club, que la temporada vinent jugarà 
a Primera Catalana, la segona categoria més alta del 
bàsquet femení català.

 Enhorabona!

#SQV El Parc de les Morisques es va omplir 
dissabte de gom a gom amb el Sopar del #tastaSQV, 
la Mostra Gastronòmica de Sant Quirze. Centenars de 
persones van poder gaudir de la cuina santquirzenca 
de la mà de diferents restauradors/es i establiments 
del poble.

Moltes gràcies per la vostra participació!

👀 Trobaràs totes les fotos a l'àlbum de Flickr!

66 54

El que més us ha agradat

Les piulades més vistes 

Aj. Sant Quirze del Vallès
7 de juny

Els Barcelona Gay Men's Chorus @bgmchorus  
i @BrigittaLamoure omplen la Patronal  
de música i bones vibracions.

@ajsantquirze
23 de juny

@ajsantquirze
17 de juny

Les fotos del mes #BondiaSQV 

Aj. Sant Quirze del Vallès
1 de juny

El Circ Petit de Ràdio #SQV, finalista als Premis de 
Comunicació Local @premiscomlocal

   838 visualitzacions
 32 interaccions!
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   398 visualitzacions
 30 interaccions!

86

Gent de SQV

Aj. Sant Quirze del Vallès
8 de juny

Entrevista al jove de #SQV Arnau Alsina Coll, actor 
que participa en la sèrie de Netflix 'Herederos de la 
tierra' i que està fent carrera en el món del cinema: 'És 
una professió molt dual, conviuen l'èxit i el fracàs'.

@sq.sobrerodes
3 de juny

Club Esportiu Sant Quirze Sobre Rodes Els Sant Quirze 
Spring Games 2022 han estat un autèntic èxit!

  

L’esport a les xarxes

112

292 296

       Els alumnes de 5è i 6è del Lola Anglada van fer 
treballs manuals per poder vendre i recaptar diners 
per a les persones refugiades d'Ucraïna acollides a 
Sant Quirze.

       A Sant Quirze enguany ha tornat la foguera a 
Mas Duran. Gràcies @gihsq, @diablesqv i Amics de la 
Flama del Canigó per aquesta nit de Sant Joan!
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AGENDA
Trobareu les activitats  
detallades a l’agenda municipal:  
www.santquirzevalles.cat

Compra la teva entrada a  
http://entrades.santquirzevalles.cat

SQVciutadania

DIUMENGE

10/07

Mulla’t per l’esclerosi múltiple

Hora: Info agenda

Lloc: : Piscina exterior complex 
esportiu Can Casablanques

DIMECRES

13/07

Del 13 de juliol al 14 de 
setembre, Pati de Contes: 
Cuentos Tro-Picantes

Hora: 22h

Activitat adreçada a: tots els públics

Lloc: Pati de la biblioteca

El proper dimecres 13 de juliol, a les 
22 hores, la Biblioteca Marcel Ayats 
organitza una nova sessió del Pati de 
Contes. En aquesta ocasió, William 
Arunátegui (Willo) i Pau Peralt 
interpretaran l'espectacle "Cuentos 
Tro-Picantes", un recorregut de contes 
tropicals des de Colòmbia a Mèxic 
amb un toc picant, còmic, misteriós i 
innocent típic d'aquells pobles.

Les entrades per assistir-hi 
són gratuïtes i les podeu 
reservar a partir del proper 
15 de juny.

DISSABTE

24/09
 
Taller: "Eiquetatge productes 
alimentaris"
Lloc: Muriel Casals
Hora: 10h

Les inscripcions s'obriran 
dues setmanes abans de 
cada sessió i seran totes pel 
canal:

DILLUNS

29/09

Dona sang

Lloc: Sala Salut Pastor, la Patronal

Horari: de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores

Les persones que s’hi acostin hauran hagut 
de reservar hora prèviament, des del web 
donarsang.gencat.cat o trucant al telèfon 
935573566.

Fan falta més donacions per remuntar 
l’estat de les reserves. Els hospitals estan 
utilitzant més sang respecte a l’any passat. 
L’activitat quirúrgica ja s’ha normalitzat, 
però encara s’estan recuperant operacions 
ajornades per la pandèmia. Es calcula que 
173 persones necessiten sang cada dia als 
hospitals catalans.

FES ESTIU AL CANYA JOVE! 

Fins al 23 de juliol, 
propostes per a 
tothom! 

Consulta la programació a les

pàgines 21-22 d’aquest butlletí.

El Casal no s’atura!
El Casal Serra de Galliners ofereix 

propostes de tallers durant tot el mes 

de juliol. Manualitats, gimcanes, jocs 

de taula... Vine al Casal Serra de 
Galliners i gaudeix!
Horari: de 10 a 13 i de 16 a 20 hores.

No cal inscripció prèvia.

DIMARTS

06/09
Inici curs escolar  

DIJOUS

22/09

Xerrada: "Intoleràncies 
i al·lèrgies: actualització, eines 
i recursos"

Hora: 19 hores
Activitat adreçada a: Tothom
Lloc: Sala Salut Pastor, la Patronal
Ponent: Anna Gispert (nutricionista i 
dietista)
Activitat gratuïta amb inscripció prèvia.

Les inscripcions estaran 
obertes des del 8/09/2022 
fins el 22/09/2022 a les 
14:00 hores en l’enllaç. 
Per a qualsevol dubte, 
podeu enviar correu: 
serveisalut@santquirzevalles.cat

25 anys 
de Festa 
Cubana
El municipi ha acollit enguany la 
25a edició de la Festa Cubana. Els 
exteriors de la Masia de Can Feliu 
van ser l’escenari de les següents 
actuacions musicals: “Los del 
swing”, i “DJ Sílvia”. 

A més, es va organitzar una rifa 
amb tots els regals que proporcio-
nen els comerciants del municipi.

I és que aquesta festa solidària 
organitzada per l’Ateneu del Món 
i l’Ajuntament, destinarà enguany 
tots els beneficis a les refugiades 
ucraïneses al poble. En total gai-
rebé 5.000 euros. Una festa per a 
grans i petits que, un any més, ha 
comptat amb una molt bona aco-
llida, exemple de la seva consoli-
dació a l’agenda cultural i solidària 
del municipi.

Sant Quirze commemora 
el Dia Mundial de les 
Persones Refugiades
Sant Quirze ha celebrat el Dia 
Mundial de les Persones Refugi-
ades que es commemora el 20 de 
juny, amb una programació di-
versa. El parc de les Morisques va 
acollir una sessió de ioga solidari, a 
càrrec de Satya Ioga. Una activitat 
gratuïta i oberta a tota la ciutada-
nia.

La programació va continuar el 
19 de juny amb el teatre familiar 
“Sopar de pedres”, un espectacle 
de titelles a la sala Josep Brossa de 
la Patronal. 

Finalment, el mateix dia 20 es 
va obrir al públic l’exposició “Re-
fugiades d’avui i d’ahir”. La mos-
tra, que es troba a la Biblioteca 
Municipal, es pot visitar fins al 5 
de juliol.

Dades

89,3 
milions de persones 
refugiades hi ha al món

Persecució, conflictes, 
violències, violacions de 
drets humans són els 
motius de desplaçament 

Segons ACNUR, el 2021 
hi ha més del doble de 
persones refugiades 
que fa 10 anys, sense 
contemplar el conflicte 
ucraïnès

7,7
milions de persones s’han 
desplaçat pel conflicte 
ucraïnès

Més de 500 persones 
van gaudir de la 
Festa Cubana el 2 de 
juliol

%20http://entrades.santquirzevalles.cat
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