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ACTA DE LA REUNIÓ AMB ENTITATS, VEÏNES I VEÏNS DE LES FONTS  
DATA: DIMECRES 14 D'OCTUBRE DE 2015 
LLOC: CENTRE CÍVIC TORRE JULIÀ 
DURADA: DE 2/4 DE 9 A 10 DEL VESPRE 
 
 
Assistents 
 
En representació de l’Ajuntament: 
 

- Sra. Elisabeth Oliveras, Alcaldessa 
- Sra. Marta Baldrich, primera tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Drets Socials i 

regidora d’Habitatge, Benestar i Gent Gran 
- Sr. Albert Falgueras, tercer tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Serveis Econòmics i 

Serveis Interns 
- Sr. Francesc Fernández, quart tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Territori i Medi 

Ambient  
- Sra. Anna Canes, regidora d’Infància, Adolescència i Família i regidora de 

Joventut 
- Sra. Elena Sabater, regidora de convivència i Salut Pública i regidora de 

Cultura 
  

 
26 representants d’entitats i veïns i veïnes  
 
 
Desenvolupament de la reunió 
 
L’Alcaldessa dóna la benvinguda i les gràcies a totes les persones assistents i explica 
que l’objectiu de la trobada és poder conèixer les demandes i propostes dels veïns i 
veïnes de les Fonts per programar conjuntament les línies de treball pels pròxims 
anys. L’alcaldessa anuncia que té programada una reunió amb l’alcalde de Terrassa i 
que la seva intenció és traslladar-li i defensar en aquesta trobada les demandes i 
propostes que avui es facin.  
 
La sessió es constitueix amb les i els assistents formant un cercle i comença amb la 
presentació de cada persona (representants de l’Ajuntament i veïns i veïnes). 
 
Resum de les intervencions dels veïns i veïnes: 
 

1) La Participació és necessària per la situació del barri donat que hi ha 
diferències entre els veïns segons pertanyin a Sant Quirze o bé a Terrassa. El 
membre de l’Associació de Veïns i Propietaris de les Fonts mostra la seva 
disposició per tal que la participació funcioni. El què volem els veïns de les 
Fonts són  els mateixos serveis i de la mateixa qualitat que la resta de veïns de 
Sant Quirze, sense discriminació. 
 

2) Les contribucions: una caseta a les Fonts de Sant Quirze paga més que un pis 
a la Rambla de Terrassa. Autobús: no hi ha línia per anar-hi. Pel que fa als 
Ferrocarrils de la Generalitat, Sant Quirze és zona 2 i les Fonts zona 3. L’aigua, 
almenys, es paga igual, però la taxa d'escombraries no: és més cara a Sant 
Quirze que no pas a Terrassa. Com a veí de les Fonts i com a membre de les 
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entitats a les que represento, volem que les Fonts sigui un sol barri, superant la 
partició entre Sant Quirze i Terrassa.  
 

3) Fins ara hem fet reunions però mai no s'han fixat les bases per treballar. Us 
preguntem com a nou govern: Quina idea teniu sobre el barri? En quines línies 
de treball se centrarà la trobada amb l’alcalde de Terrassa?. Les 
problemàtiques del barri són moltes: els pals de fusta, les barreres 
arquitectòniques, voreres mal fetes (farmàcia, poliesportiu, descampat, etc). Al 
passeig del Ferrocarril els arbres no s'han replantat després de l'última ventada 
 

4) Dubto que la inversió de l'Ajuntament de Sant Quirze a les Fonts tingui el 
mateix pes que l'índex de població que representa el barri en el municipi (12%). 
No crec que mai s’hagi destinat a les Fonts el 12% de la inversió municipal. 
Tenim a com problemàtiques importants les voreres, especialment la de la 
farmàcia, o la zona de jocs infantils, la vorera i les escales de la Plaça Nova, 
que és l’únic parc infantil que tenim i és de tercera categoria. Se’ns va dir que 
hi havia 60.000€ per arreglar la Plaça Nova i no s’ha executat res; on són 
aquests diners?. Si per a Sant Quirze som el 12% de la població, per a 
Terrassa no representem ni l’1%. Un altre problema es la cobertura de fibra 
òptica, que és força desigual. El pont, no s’ha acabat, i el pont del ferrocarril és 
un altre problema. Sant Quirze suporta tot el tema escolar de les Fonts. Les 
voreres, com s’ha anat comentat són perilloses i hi ha pals. Volem que es parli 
amb els veïns perquè siguem nosaltres qui prioritzem les inversions i les 
despeses. També cal arreglar el descampat on es fan els focs artificials. 
 

5) A l’únic parc que tenim ens posen els gronxadors que sobren o no es volen als 
parcs del centre de Sant Quirze. A la carretera de Baix Ribera a Rubí, que és 
de doble circulació, hi ha una tanca que no està acabada, manquen de 7 
metres i això és un perill, ja hem avisat moltes vegades a l’Ajuntament. També 
al pont hi ha una tanca amb aluminosi. Tot això ens provoca una sensació 
d'abandonament.  
 

6) Hi ha tantes coses a fer que podem dir que tenim un sentiment d'estar 
abandonats. Truques a l’Ajuntament i no pots parlar amb ningú. Sempre amb la 
problemàtica que Sant Quirze i Terrassa es passen la pilota dels problemes 
que ens afecten. Poc a poc, però volem que es comenci a fer quelcom. La 
Plaça Nova està molt malament, cal renovar el mobiliari urbà, arreglar les 
zones de joc infantils i posar més papereres, ja que n'hi ha molt poques.  
 

7) Hi ha una manca de confiança vers els ajuntaments. Els de Sant Quirze i 
Terrassa mai no s’han posat d’acord. Aquesta divisió administrativa és absurda 
i per això hi ha desconfiança. Fins que els veïns i veïnes de les Fonts no 
decidim per nosaltres mateixos, el barri no funcionarà. La meva proposta és 
que les Fonts sigui una Entitat Municipal Descentralitzada, crec que complim 
tots els requisits. I cal pertànyer a un dels dos municipis, sigui el que sigui, però 
només a un. 
 

8) El carrer Josep Ribas es converteix en una autopista, especialment de 5 a 7 de 
la tarda, perquè la gent hi passa per estalviar-se el peatge. Cal controlar la 
velocitat, potser posant un semàfor o convertint-lo parcialment en un carrer de 
vianants. Els ajuntaments de Terrassa i Sant Quirze han de fer força perquè el 
peatge sigui lliure i les Fonts no segueixi sent un lloc de trànsit. S’ha de renovar 
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el mobiliari urbà, la zona de jocs infantils del parc i que es pugui transitar per 
les voreres sense dificultat.  
 

9) S’han d’optimitzar els recursos disponibles, com per exemple la Torre Julià, on 
s'hi podria habilitar una mini biblioteca, espais de lectura, espais de retorn de la 
informació, xerrades sobre alimentació o hàbits saludables, per exemple. Els 
centres de Sant Quirze i Terrassa s’han d’apropar als veïns de les Fonts per fer 
les coses més fàcils. No hi ha zones verdes i els equipaments estan al 50% del 
seu rendiment.  
 

10) Demanem serveis òptims en les mateixes condicions que els veïns del centre 
de Sant Quirze o de Terrassa, cal enfortir la connexió amb Sant Quirze perquè 
hi hagi més lligams.  
 

11) També volem saber amb quin pressupost comptem i que la fiscalitat recaigui en 
partides com l'IAE, i no pas sobre els veïns. Cal fer pressió davant altres 
administracions, com la Generalitat o la Diputació, per tal que les nostres 
reivindicacions siguin ateses.  
 

12) Problemàtica de les deixalles: és més fàcil bonificar a Terrassa que a Sant 
Quirze: anant a la deixalleria de Terrassa 4 cops l'any ja es bonifica, mentre 
que a Sant Quirze has d'anar 6 cops per començar a tenir descompte. 
 

13) Pregunta que us fem com a govern: creixerà Sant Quirze per tenir major 
inversió?  
 

Resum de les intervencions dels representants municipals:  
 

1) Respecte al tema del CEIP Pilarín Bayés, és cert que l’Ajuntament de Sant 
Quirze assumeix la major part del pes econòmic de la despesa de l’escola. Hi 
ha un conveni signat amb l’Ajuntament de Terrassa que en els darrers anys no 
s’ha complert i del qual Terrassa no està assumint la part de despesa que li 
correspon.  
 

2) Respecte a la intervenció sobre desconfiança, no tenim una idea preestablerta 
sobre què hem de fer al barri, per això fem aquesta reunió. No tenim promeses, 
hem vingut a escoltar-vos i esperem que no ens prejutgeu.  
 

3) Com s'ha explicat, en breu tenim una reunió amb l’alcalde de Terrassa i 
aquesta trobada d'avui ha de servir per establir el to amb què traslladarem tots 
els assumptes que ens esteu exposant.  
 

4) Respecte al tema del peatge de l’autopista i de la mobilitat del barri: hem de 
treballar-ho conjuntament amb vosaltres i els serveis tècnics de l’Ajuntament, 
trobar la millor solució possible per a que les Fonts no sigui un trencall per a 
escurçar trajecte. Es podrien prendre mesures, que primer cal estudiar, com  la 
instal·lació d’un semàfor a la Plaça Nova o fer una part del carrer de vianants. 
Tenim una reunió amb la Direcció General de Carreteres, ho parlarem i 
pressionarem en la mesura que puguem. 
 

5) La Junta de Seguretat Ciutadana que s'ha de fer al gener o al febrer serà 
oberta a veïnes i veïns, a diferència del que ha passat fins ara. 
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6) Respecte a la deixalleria, el contracte actual és a 8 anys vista, s’ha signat fa 
poc igual com el de neteja i, difícilment podrem canviar les condicions en 
aquests 8 anys.  
 

7) Respecte al tema d’obtenir major inversions i fent reflexió sobre els polígons 
industrials i el sector econòmic, comentar que ara mateix tenim una subvenció 
supramunicipal. L’objectiu és definir la façana industrial de l'autopista C-58, que 
té un fort impacte, dintre de la revisió del Pla General d’Ordenació que hem de 
començar a treballar. Queden espais industrials per llogar i els hem d’explotar 
amb l’objectiu que el 50% de la fiscalitat passi a residir en les empreses i no els 
veïns. 
 

8) Respecte a la Plaça Nova, aquells 60.000€ que us van comentar que hi eren 
per a la reforma, nosaltres com a oposició, no els hem vist en cap moment. Ni 
el projecte ni la dotació pressupostària per a les obres, ara mateix no hi són. 
Però aquesta és una problemàtica que ha sigut recurrent al llarg de tota la 
reunió i per tant important a treballar en el barri.  
 

9) Després de la reunió amb l’alcalde de Terrassa us convocarem per explicar-vos 
com ha anat. Marquem com a data aproximada finals de novembre.  
 

 


