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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

Enllumenat Via Pública (avaries) 
900131326

FECSA (avaries) 
800760706

Gas Natural (urgències) 
900750750

Jutjat de Pau  
937211851

Funerària Truyols SA 
935809710  

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.

Crèdits:
Disseny i maquetació: cel·lula.com
Edició de continguts i redacció: Gabinet de Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès.
Impressió: Grinver, SA
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.

SQVserveis

wwww.santquirzevalles.cat

Oficines d’Atenció Ciutadana 
Les Oficines d’Atenció Ciutadana 
presencials (Central i Torre Julià) estan 
tancades. 
Us atendrem mitjançant els següents 
canals: 
Telèfon 937216800 (de les 8 a les 15 h) 
o enviar un correu electrònic a oac@
santquirzevalles.cat

Tràmits en línia 
Si heu de fer un tràmit, cal que el feu 
telemàticament a través de la Seu 
electrònica de l’Ajuntament. 
Identificació digital: Per realitzar tràmits 
amb l’Ajuntament de forma telemàtica, 
heu de fer-ho mitjançant identificació 
digital. 
Podeu ampliar la informació al web:  
www.santquirzevalles.cat/coronavirus

Alcaldia - Presidència 
alcaldia@santquirzevalles.cat

Arxiu Municipal 
arxiumunicipal@santquirzevalles.cat

Biblioteca Municipal 
b.st.quirzev@diba.cat

Drets Civils i Gènere 
93 721 68 00. Ext. 5228 
sumemxlaigualtat@santquirzevalles.cat

Empresa municipal d’habitatge 
COMU, SL 
comu.societatmunicipal@
santquirzevalles.cat

Manteniment de l'espai públic, 
infraestructures i serveis municipals 
viapublica@santquirzevalles.cat

Oficina de Català de  
Sant Quirze del Vallès 
santquirze@cpnl.cat

Participació i Processos participatius 
participacio@santquirzevalles.cat

Policia Local 
93 721 68 68 
policialocal@santquirzevalles.cat

Premsa, Comunicació i Imatge 
Corporativa 
comunicacio@santquirzevalles.cat

Processos, Estadística i Padró 
estadistica@santquirzevalles.cat 
padro@santquirzevalles.cat 
eleccions@santquirzevalles.cat

Serveis

•  Empresa  
empresa@santquirzevalles.cat

•  Ocupació 
ocupacio@santquirzevalles.cat

•  Atenció a Persones Emprenedores 
emprenedors@santquirzevalles.cat

•  Atenció Ciutadana 
oac@santquirzevalles.cat

•  Economia 
93 721 68 00 
economia@santquirzevalles.cat

•  Educació i Formació 
educacio@santquirzevalles.cat

•  Esports 
serveiesports@santquirzevalles.cat

•  Benestar Social i Gent Gran 
93 721 68 00 
benestar@santquirzevalles.cat

•  Comerç, Consum, Fires i Mercats 
comerc@santquirzevalles.cat

•  Cooperació i Solidaritat 
cooperaciosolidarita@santquirzeva-
lles.cat

•  Cultura 
cultura@santquirzevalles.cat

•  Joventut 
canyajove@santquirzevalles.cat

•  Recursos Humans 
rrhh@santquirzevalles.cat

•  Salut Pública 
serveisalut@santquirzevalles.cat

•  Territori i Medi Ambient 
territori@santquirzevalles.cat; 
informaciourbanistica@santquirze-
valles.cat

•  Funeraris i Cementiri 
serveisalut@santquirzevalles.cat 

Contacta amb els diferents  
serveis municipals
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El 13 març de 2020 es 
recordarà per la data en 
què es va decretar l’Estat 
d’Alarma per un virus 
que guanyava terreny a 
escala mundial i que, 
per combatre’l, es prenia 
una mesura totalment 
excepcional, el confinament. 

Sant Quirze del Vallès és avui, 
un mes i mig després, un 
dels pobles de Catalunya on 
la pandèmia del coronavirus 
SARS-CoV-2 ha tingut una 
major afectació. Segons les 
últimes dades, un total de 
252 veïns i veïnes s’han vist 
afectats per la malaltia i 
128 persones ingressades a 
l’Hospital. 
La xifra de defuncions a 
Sant Quirze ascendeix fins al 
moment a 43 persones, una 
vintena d’elles corresponen 
a la residència Assís. De fet, 
aquest ha estat el gran focus 
de l’epidèmia al municipi, 
ja que més de la meitat dels 
residents, persones grans que 
són més vulnerables a patir 
complicacions del virus, es 
van infectar.

Primeres mesures
Des del principi, l’Ajuntament va re-
accionar per plantar cara al Corona-
virus, establint els serveis essencials 
que garantissin, d’una banda, el fun-
cionament i l’assistència en tots els 
àmbits i, de manera molt especial, als 
col·lectius més vulnerables i, de l’al-
tra, les mesures de protecció i sanità-
ries al poble. Tant des de la Generali-
tat com des del Govern Central es va 
haver de reaccionar ràpid i els recur-
sos eren molt limitats al principi, el 
col·lapse dels serveis sanitaris, eleva-
díssim. Els primers dies, i encara en 
alguns àmbits, els ajuntaments van 
ser l’administració que podia resol-
dre de manera més ràpida algunes de 
les necessitats. Assistir a les residèn-
cies, desinfectar espais, proporcionar 
material de protecció, adquirir mate-
rial per poder fer mascaretes, coordi-
nar el voluntariat, atendre les famí-
lies amb pocs recursos amb aliments 
i serveis bàsics, vetllar per situacions 
de problemàtica de l’habitatge, de vi-
olència masclista, de desocupació. 

Confinament
El confinament va comportar el tanca-
ment de l’atenció presencial i de tots 
els edificis, parcs i instal·lacions mu-
nicipals. L’Ajuntament va habilitar rà-
pidament més d’un centenar de llocs 
de treball virtual per seguir prestant 
els seus serveis i informant la població 
de les mesures que s’adoptaven. Noves 
mesures fiscals, ajuts i suport són els 
eixos centrals en què es treballa per 
donar resposta a la població pels efec-
tes de la crisi. La ràpida obertura d’una 
oficina virtual per atendre la ciutada-
nia afectada, va ser, també, una prio-
ritat per poder assistir i estudiar totes 
les casuístiques que es puguin donar 
en aquesta crisi i oferir solucions. 

Ser coherents amb la nova 
situació voldrà dir repensar 
projectes i redistribuir el 
pressupost

Sant Quirze s’enfronta  
a la COVID-19
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Valor humà
Però cal destacar, sobretot, totes les 
persones que en aquest clima d’incer-
tesa van sortir i surten a fer la seva tas-
ca essencial, el personal sanitari, les 
farmàcies, els comerços d’aliments, els 
cossos de seguretat, el personal de ser-
veis socials o el que recull les escom-
braries, i tants d’altres. O els volunta-
ris i voluntàries que no es van quedar 
de mans plegades i van posar-se a co-
sir mascaretes, portar menjar o medi-
cines a persones malaltes o amb poca 
xarxa social. Tots i totes els que es de-
diquen cada dia a posar el seu granet 
de sorra perquè ens en sortim.

Fins a 20.000 històries 
personals s’estan escrivint 
a cada casa de Sant Quirze i 
són ara l’eix central sobre el 
qual treballa l’Ajuntament

Homenatge a les 8 del vespre
I de manera individual es reconeixen 
tots aquests esforços amb l’aplaudi-
ment que desperta el silenci, des dels 
primers dies, cada vespre a les 8, ho-
menatjant el personal sanitari però que 
ajuda a tothom que hi està posant el 
coll. Veïns i veïnes que surten a la fines-
tra, al balcó, al pati, a la terrassa, mi-
rant el cel, saludant al veí, pensant que 
“Ens en sortirem”, agafant la mà dels 
fills o filles que no han pogut anar a l’es-
cola, o vivint aquest moment com l’únic 
que trenca la solitud de la jornada.

Crisi econòmica i social
Però aquesta crisi sanitària ja és eco-
nòmica i social i afecta un espectre 
molt ampli, tant laboral com perso-
nal. Hi ha qui no ha pogut obrir la bo-
tiga, persones que han perdut la feina 
i d’altres que no tenen cap ingrés ni el 
preveuen aviat. Famílies que no po-
den oferir un ordinador als seus fills 
per anar a classe o que no els poden 
ajudar a fer els deures, que fan mala-
barismes per combinar el treball amb 
l’atenció familiar amb l’agreujant 
d’un futur insegur econòmicament. 
I la part més dolorosa, la més silenci-
osa, la de totes aquelles persones que 
han perdut un familiar i han d’enfron-
tar el dolor i el dol en solitari o la de 

les dones que han de compartir espai 
amb el seu assetjador. Fins a 20.000 
històries personals s’estan escrivint a 
cada casa de Sant Quirze i són ara l’eix 
central sobre el qual treballa l’Ajun-
tament per establir noves polítiques 
públiques i destinar els recursos on 
més calen. Ser coherents amb la no-
va situació voldrà dir canviar priori-
tats, repensar projectes i redistribuir 
el pressupost per respondre a una re-
alitat social impensable fa uns mesos 
producte d’aquest virus que, fa poc, ni 
tan sols li coneixíem el nom.

“Ens en sortirem”
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Economia

Noves mesures econòmiques  
per minimitzar la crisi

No es cobraran les taxes 
dels serveis no prestats i es 
modifica el calendari fiscal

L’Ajuntament ha adoptat un paquet de 
mesures amb l’objectiu de contribuir a 
minimitzar l’impacte econòmic provo-
cat per la crisi sanitària mundial. 

Cal destacar que no es requerirà el 
pagament cap taxa o quota, segons 
procedeixi, de cap servei que no s’es-
tigui prestant. En aquest sentit, l’esco-
la bressol municipal El Patufet i l’es-
cola municipal de música Can Barra 
no giraran el pagament de la propera 
mensualitat. Tampoc no es giraran els 
rebuts de les activitats esportives mu-
nicipals mentre duri l’estat d’alarma.

L’Ajuntament ha acordat modificar 
el calendari fiscal dels principals im-
postos perquè la ciutadania i les em-
preses no s’hagin de preocupar del pa-
gament dels tributs municipals durant 
la vigència de l’estat d’alarma i, con-
seqüentment, aquesta mesura també 
implica l’ampliació dels terminis per 
presentar sol·licituds de les bonificaci-
ons i exempcions de cada tribut.

Impost sobre vehicles  
de tracció mecànica
S’amplia el termini voluntari de pa-
gament del dia 4 de maig  fins a l’1 
de juliol. 

Els rebuts domiciliats no es posa-
ran al cobrament fins a l’1 de juny, 
en substitució de l’1 d’abril.

Impost de Béns Immobles 
S’amplia el termini  voluntari de 
pagament del dia 3 de març fins a 
l’1 de juny.

Per aquells rebuts que es troben 
domiciliats, s’estableixen nous ven-
ciments (consultar nou calendari 
fiscal).

En l’Impost sobre Activitats Eco-
nòmiques (IAE), que ja contem-
pla bonificacions en àmbits com la 
creació de treball, l’inici d’activitat 
i l’ús d’energies renovables, l’Ajun-
tament estudiarà també l’amplia-
ció d’aquestes bonificacions per a 
aquelles unitats empresarials que 
tinguin un rendiment net negatiu 
de l’activitat.

Taxa per l’ocupació  
de la via pública
Una altra de les mesures respon 
a l’alliberament del pagament de 
la taxa per l’ocupació de la via pú-
blica dels comerços amb terrasses 
i parades del mercat. Si la situació 
d’alarma s’allarga en el temps, s’es-
tudiarà també la modificació del 
calendari de la taxa per l’ocupació 
amb terrasses.

Tots els ajornaments i aplaça-
ments atorgats i amb venciments 

Descarregueu-vos el nou calendari  
fiscal aquí.

1 i 16 d’abril i 1 i 16 de maig queden 
ajornats al dia 20 de maig. A tal efec-
te, els nous calendaris de pagaments 
es comunicaran a tots els afectats, tot 
respectant el dia de pagament triat 
en la sol·licitud de cada contribuent.

Aquestes mesures aniran acom-
panyades d’altres que s’estan es-
tudiant i analitzant, tot tenint en 
compte la capacitat financera de 
l’Ajuntament. 

Finalment, cal remarcar que les 
mesures han anat acompanyades 
amb el normal funcionament de 
l’Ajuntament, sobretot pel que fa la 
tramitació i pagament de les factu-
res dels proveïdors i creditors.

Atenció als 
contribuents
L’atenció al contribuent es continua 
prestant a través dels següents canals:
economia@santquirzevalles.cat
www.santquirzevalles.cat  
(seu electrònica)

Per a aquells expedients que estan en 
procediment de constrenyiment ins-
truïts per l’Organisme de Gestió Tri-
butària de la Diputació de Barcelona:
orgt.atenciociutadana@diba.cat
www.orgt.diba.cat.
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Comerç

El comerç de proximitat es 
ressent pel confinament 
però busca alternatives 
per mantenir-se

El Servei de Comerç de 
l’Ajuntament treballa per 
oferir als establiments 
recursos formatius en línia

Un dels principals agents econòmics 
que més està patint les conseqüències 
del confinament decretat és el comerç 
de proximitat. La facturació durant 
aquestes darreres setmanes ha anat 
caient progressivament  i els i les pro-
fessionals del sector es mostren preo-
cupats per la situació d’incertesa actu-
al i per la continuïtat dels seus negocis. 
A Sant Quirze del Vallès, un 36% dels 
comerços i establiments han dut a ter-
me algun tipus d’iniciativa per apro-
par-se a la seva clientela i continuar 
oferint els seus productes o serveis. 
En aquest sentit, el servei a domicili, 
la venda  per Internet  o el màrqueting 
en línia són algunes de les accions que 
han realitzat per adaptar la seva oferta 
en aquest nou escenari.

El Servei de Comerç de l’Ajunta-
ment de Sant Quirze del Vallès està 
treballant per oferir a comerços i es-

tabliments del municipi una sèrie de 
recursos formatius, que ja estaven 
previstos abans d’aquesta situació 
de confinament, i que ara està adap-
tant per oferir-los en línia . El pas-
sat 17 d’abril va tenir lloc una sessió 
en format Webinar per ajudar-los a 
dissenyar un pla de xoc, impartida 
per J3BTRES. A més, el servei facili-
ta també informació sobre els cursos 
gratuïts que ofereix la Gerència de Co-
merç de la Diputació de Barcelona, a 
través de Digiemprén, adreçat als co-
merços de la província de Barcelona.

Pel que fa a les mesures d’ajuts al 
comerç de la Generalitat, el servei ha 
fet arribar als establiments del mu-
nicipi per correu electrònic i xarxes 
socials el contingut de les bases, amb 
els requisits i característiques. Re-
cordem que us podeu posar en con-
tacte amb el Servei de Comerç de 
l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès al correu comerc@santquir-
zevalles.cat. També ofereix atenció 
telefònica, de dilluns a divendres, 
de 8 a 11 hores i de 15 a 17 hores, a 
través del 682 014 000. 

El passat 4 de maig van poder obrir les portes amb moltes mesures de seguretat

Més de 200 
participants 
al Webinar 
de la Open 
Industry 4.0
Més de 200 persones van participar 
el 16 d’abril al Webinar sobre “Asso-
ciacionisme empresarial davant els 
reptes econòmics i de transformació”, 
organitzat per la comunitat Open In-
dustry 4.0, en col·laboració amb Pi-
mec. L’Ajuntament és un dels pro-
motors d’aquesta comunitat virtual, 
que donada la situació d’excepciona-
litat ha organitzat aquesta plataforma 
per abordar la problemàtica que pa-
teixen les empreses per l’impacte del 
Covid-19 al Vallès Occidental.

El Secretari General de Pimec, 
Antoni Cañete, va ser l’encarregat 
de conduir la sessió, desgranant els 
següents efectes:
• Catalunya ja ha perdut uns 10.000 
milions € d’activitat, uns 1.500 dels 
quals al Vallès Occidental.
• Els serveis concentren el 74% de 
l’impacte econòmic, seguits a molta 
distància per la indústria, amb un 17%. 
• Sectors amb caigudes dramàti-
ques són la cultura i les arts amb un 
90% de la seva activitat o el comerç 
amb un 75%.
• Al Vallès Occidental s’han presentat 
uns 9.500 expedients d’ERTO, amb 
uns 83.000 treballadors afectats. És 
la segona comarca del país en afecta-
ció d’ERTO, per darrera del Barcelo-
nès i per davant del Baix Llobregat.
• Un 75% dels treballadors afectats 
per ERTO es troben als serveis, un 
10% al a construcció i només un 7% 
a la indústria. 
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Seguiment 
a la 
infància  
en risc
L’Ajuntament també ha intensi-
ficat aquestes setmanes el segui-
ment d’infants i joves en situació de 
risc mitjançant la dinamització de 
grups a través  de les xarxes, els cor-
reus electrònics i diverses aplicaci-
ons amb una proposta d’activitats i 
grups de conversa, entre altres.

Tanmateix, durant dues setma-
nes, els serveis socials han realit-
zat el repartiment d’un menú diari 
als infants beneficiaris de les be-
ques menjador a Sant Quirze i Les 
Fonts, per garantir la prestació fins 
al lliurament de les targetes mone-
der del Departament d’Educació 
de la Generalitat. En aquest sentit, 
l’1 d’abril van arribar les esmenta-
des targetes a Sant Quirze, i es van 
repartir a un total de 143 famílies.

Més de 450 persones reben 
atenció per garantir el seu 
benestar i la cobertura de 
les necessitats bàsiques

Els serveis socials de l’Ajuntament 
continuen amb les tasques de segui-
ment de les persones més vulnerables 
i amb menys xarxa familiar del mu-
nicipi. Actualment, el servei de Ben-
estar Social, en contacte directe amb 
altres serveis com Salut, Drets Civils 
i de Gènere, Via Pública i Policia Lo-
cal, atén un total de 456 persones  de 
Sant Quirze que pel seu estat de salut, 
dificultat social o solitud requereixen 
aquest contacte i supervisió. 

Des del passat 17 de març, el servei 
ha realitzat més de 700 trucades de 
seguiment per conèixer i gestionar 
les necessitats socials de la ciutada-
nia. Les demandes relacionades amb 
l’àmbit de la salut es gestionen en co-
ordinació amb el CAP Sant Quirze i 
el CAP Antoni Creus, així com amb 
l’Hospital de Terrassa, l’Hospital 

Taulí de Sabadell, i les xarxes del 
Servei d’Atenció a Domicili (SAD) i 
del Servei de Teleassistència (SAT). 
També, és necessària i fonamental la 
coordinació amb les tres residències 
de gent gran del municipi.

Garantir la cobertura de les 
necessitats bàsiques 
En les darreres setmanes, l’Ajunta-
ment ha repartit un total de 1.250 me-
nús a gent gran que viu sola i que és 
usuària del servei de Benestar Social.

D’altra banda, els serveis socials 
junt amb les entitats que gestionen 
els bancs d’aliments municipals, 
és a dir la Parròquia Sant Quirze i 
Santa Julita, la Parròquia Verge del 
Roser i Les Fonts Solidària, s’ocu-
pen de la distribució dels 6.375,2 kg 
d’aliments provinents del Programa 
Operatiu del Fons d’Ajuda Europea 
per a les persones més desfavori-
des (FEAD). També, en coordinació 
amb aquestes entitats, dóna suport 
en l’organització de les recollides de 
productes bàsics.

Benestar Social

Reforç, seguiment  
i suport a la població més 
vulnerable 

unes 456   
persones estan en contacte amb el 
servei de Benestar Social juntament 
amb altres serveis

més de 700 
trucades de seguiment ha fet el 
servei per conèixer i gestionar les 
necessitats socials de la ciutadania. 
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L’Ajuntament valora positivament que Catsalut 
assumeixi la gestió i els trasllats de la gent gran

Les residències de la gent gran han estat sens dubte les 
més afectades per la Covid-19. Des que es va decretar l’Es-
tat d’Alarma, l’Ajuntament ha estat en permanent contacte 
amb les direccions de les tres residències de gent gran del 
municipi: Assís, Llar d’Avis i Verge del Carme. Un segui-
ment que s’ha fet en coordinació amb el CAP Sant Quirze, 
lliurant material d’higiene i protecció en diverses ocasions, 
i coordinant neteges i desinfeccions. També s’ha mobilitzat 
el Servei a l’Ocupació municipal per a la recerca de personal 
especialista en infermeria i gerontologia, per a la incorpo-
ració immediata a la plantilla en aquest cas de la residència 
Assís, un dels centres més afectats per la pandèmia. Les bai-
xes laborals del personal, amb 15 gerontòlogues de baixa i 
només una infermera en actiu donaven lloc a una molt com-
plicada situació. Les morts a la residència representen el 
85% del total a Sant Quirze del Vallès i el nombre de positius 
s’adhiu al 29% de la població. En el moment de la redacció 
d’aquest article, un total de 17 persones han perdut la vida i 
43 es troben confinades amb la malaltia confirmada.

Per tots aquests motius, el passat 6 d’abril l’Ajuntament 
va demanar formalment al Departament de Salut de la Ge-
neralitat que actués de manera urgent. El 7 d’abril el Centre 
de Coordinació Operativa de Catalunya va realitzar una ins-
pecció mitjançant el cos de bombers, amb una unitat espe-
cialitzada en riscos químics per valorar la situació.

Finalment, el Departament de Salut va assumir la gestió 
dels centres de gent gran de Catalunya, un fet que l’Ajun-
tament valora positivament. Catsalut ha assumit la gestió 
única de totes les residències i també gestionaran els tras-
llats d’avis i àvies.

Desinfeccions 
El servei de Salut Pública de l’Ajuntament, a través de l’em-
presa de control de plagues que té contractada, desenvolupa 
un tractament de desinfecció de xoc amb el virucida Sanivir 
cada setmana. El primer tractament es va fer el 26 de març 
a la residència Assís. Posteriorment, i atesos els casos posi-
tius que es presenten a la resta de residències, es fa extensi-
va la desinfecció  tant a la Llar d’Avis com Verge del Carme. 
En aquesta darrera, el 19 d’abril un cos de bombers especi-
alitzat en riscos químics també va realitzar una desinfecció, 
desplegant diverses carpes a la via pública.

Dades de persones afectades per la Covid-19
Les dades de què disposa l’Ajuntament a les residències Llar 
d’Avis i Verge del Carme han estat facilitades per la Fisca-
lia en data 10 i 13 d’abril. A data 10 d’abril la Llar d’Avis no 
comptava amb cap difunt per Covid-19. S’ha realitzat la pro-
va a 9 residents, dels quals 6 han donat positiu.

A la residència Verge del Carme, a data 13 d’abril, han 
donat positiu 7 residents i es gestiona estendre les proves a 
tots els residents i professionals.

Gent Gran

Les residències, les més 
afectades per la pandèmia

Residència Assís Neteja i desinfecció a la Residència Assís

Carpes exteriors a Verge del Carme
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Mesures 
adoptades 
pel 
Govern de 
l’Estat i la 
Generalitat
Les mesures decretades pel Go-
vern de l’Estat s’adrecen a les per-
sones que es trobin en situació de 
vulnerabilitat econòmica a conse-
qüència de l’emergència sanitària 
ocasionada pel COVID-19, com 
persones en atur, afectades per un 
ERTO o que hagin reduït la seva 
jornada laboral. 

Entre aquestes mesures es tro-
ben la suspensió de desnonaments, 
pròrroga de contractes de lloguer, 
microcrèdits bancaris avalats per 
l’Estat a interès zero, i una línia 
d’ajudes al lloguer que, un cop apro-
vades, gestionarà la Generalitat. 

Per la seva part, la Generalitat 
també ha adoptat diverses mesu-
res, com l’avançament dels ajuts al 
lloguer als col·lectius com la gent 
gran i les dones víctimes de vio-
lència masclista, o la proposta d’un 
pacte de recuperació amb fraccio-
nament dels mesos (un o dos) en el 
termini que pactin persones lloga-
teres i propietàries. 

L’empresa municipal 
d’habitatge COMU ha 
comunicat a les persones 
llogateres del parc 
d’habitatges municipal les 
opcions que ha establert per 
donar suport al pagament 
del lloguer, després 
d’analitzar els diferents 
casos durant la primera 
quinzena d’abril.

Per obtenir ajuts o bonificacions en la 
renda del lloguer, s’hauran d’acom-
plir els requisits de vulnerabilitat 
que determina el Real Decreto Ley 
11/2020 de 31 de març. En cas que hi 
hagi dificultats econòmiques arran de 
la mateixa situació però no s’acom-
pleixin o no es puguin acreditar els 
requisits de vulnerabilitat, s’arriba-
ran a acords de moratòria en la renda 
de lloguer i s’hauran de retornar els 
imports segons els acords establerts.

També s’ha ofert la possibilitat, en 
els casos en què finalitzi el contracte 

d’arrendament durant l’estat d’alar-
ma i en els mesos de maig i juny, 
d’una pròrroga extraordinària fins el 
31 de juliol amb les mateixes condi-
cions contractuals existents.

Finalment, en cas que hi hagi difi-
cultats prèvies i alienes a la crisi sa-
nitària es cercaran altres vies ordinà-
ries d’ajut al pagament dels lloguers, 
com s’ha fet fins ara.

Les signatures de nous contractes 
de lloguer d’habitatges disponibles 
s’han posposat fins que finalitzi l’es-
tat d’alarma.

Atenció i informació
Des de l’Oficina Local d’Habitatge 
s’atenen aquelles consultes ordinà-
ries vinculades al parc públic d’ha-
bitatge, a la sol·licitud d’ajuts o al 
registre de sol·licitants d’habitatge 
protegit. Les consultes generals o es-
pecífiques relacionades amb l’habi-
tatge s’adrecen a l’Oficina CovidSQV 
on després d’omplir una sol·licitud 
són ateses pel Servei d’Habitatge.

Habitatge

Ajudes al pagament 
del lloguer del parc 
d’habitatges municipal
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Borses de treball per 
a personal sanitari i 
assistencial

Atesa la situació 
d’emergència pel COVID-19, 
el Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) ha habilitat 
unes borses de treball 
específiques que serviran 
per cobrir les vacants 
dels centres assistencials 
públics o privats de 
Catalunya. Les persones 
interessades es poden 
inscriure aquí. 

Aquestes borses de treball 
només es mantindran 
actives mentre duri la 
situació d’emergència pel 
COVID-19.

El servei a l’Ocupació de l’Ajunta-
ment informa les persones interes-
sades sobre els tràmits a seguir en 
cas de veure’s afectades per un ER-
TO, o trobar-se a l’atur per finalitza-
ció de contracte.

El servei, que treballa de for-
ma telemàtica, es troba disponible 
al correu electrònic ocupacio@
santquirzevalles.cat, i al telè-
fon 671640216, de dilluns a diven-
dres de 8 a 15 hores. És per aquests 
canals que treballen per assessorar i 
també per donar d’alta a la borsa de 
treball les persones residents al mu-
nicipi que es trobin a la recerca de 
feina. També ofereixen orientacions 
laborals telemàticament.

Les persones afectades per la cri-
si sanitària a nivell laboral hauran 
de realitzar els tràmits de manera 
telemàtica. La Generalitat ha po-

sat en marxa un nou telèfon gratu-
ït d’atenció: 900800046, on una 
xarxa de més de 500 professionals 
atenen consultes com ara: com 
donar d’alta una demanda d’ocu-
pació, consultes de la Renda Ga-
rantida de Ciutadania, i tràmits i 
consultes que normalment es rea-
litzen des d’una Oficina de Treball. 

Assessorament juvenil
El servei de Joventut Canya Jove 
ofereix assessoria laboral per a jo-
vent de forma telemàtica a través del 
correu electrònic: canyajove@sant-
quirzevalles.cat, i per via whatsapp 
i telèfon al 607545784, de dilluns a 
divendres de 9.30 a 15 hores. Tam-
bé us podeu posar en contacte amb 
la tècnica referent d’ocupació juvenil 
per correu electrònic a l’adreça: mor-
ralmo@ccvoc.cat. 

El servei a l’Ocupació 
assessora telemàticament 
sobre els tràmits  
laborals relacionats  
amb aquesta crisi
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Xarxa 
d’atenció 
integral 
LGBTI
La xarxa de Serveis d’Atenció Inte-
gral LGBTI (SAI), a la qual està ad-
herit l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès, es manté activa durant 
el confinament per seguir donant 
resposta a situacions de discri-
minació i a qualsevol necessitat 
d’acompanyament, suport o infor-
mació en relació a la diversitat se-
xual i de gènere.

Atenció telemàtica
L’atenció als punts de la xarxa SAI 
es manté activa per telèfon o cor-
reu electrònic. A Sant Quirze po-
deu contactar amb el SAI local al 
937216800 i al sumemxlaigual-
tat@santquirzevalles.cat

Acompanyament psicològic i 
jurídic
Al SAI de Sant Quirze del Vallès 
oferim suport psicològic i jurídic a 
les persones LGBTI.

Recorda que en cas d’emergència, 
cal trucar al 112.

El confinament obligatori 
derivat de l’estat d’alarma 
per la Covid-19 ha 
comportat un impacte de 
gènere en dones en situació 
de violència masclista, 
obligades a conviure les 24 
hores amb l’agressor. 

En aquest sentit, des de l’inici del 
confinament, la regidoria de Drets 
Civils i Gènere ha treballat per re-
forçar el servei d’atenció a dones en 
aquesta situació.

Una de les iniciatives va ser l’ela-
boració i difusió d’una guia especí-
fica, amb recomanacions i respostes 
a dubtes que poden sorgir en situaci-
ons de perill, tant quan la dona con-
viu amb l’agressor, com quan no hi 
conviu però és assetjada per telèfon 
o altres mitjans.

Dades de març
L’Institut Català de les Dones (ICD) 
ha detectat un augment de casos del 
30% a tot Catalunya durant el mes 
de març. Pel que fa a Sant Quirze, 
el Servei municipal d’Informació i 
Atenció a les Dones valora que no 
s’ha donat un increment significatiu 
de casos en les darreres setmanes, 
tot i que sí que n’ha augmentat la 
complexitat per la dificultat d’apli-
car mesures de protecció.

El servei municipal continua 
oferint atenció individualitzada, així 
com el servei d’assessorament jurí-
dic gratuït, i atenció psicològica pel 
COVID, al telèfon 937216800, de di-
lluns a divendres de 8h. a 15h. o per 
correu electrònic: sumemxlaigual-
tat@santquirzevalles.cat.

Feminismes

El servei d’atenció  
a les dones en situació 
de violència es reforça 
durant el confinament

Us podeu descarregar aquí la guia adreçada a dones 
en situació de violència durant el confinament: 

EMERGÈNCIA
 

.

Xarxa d’atenció 
integral LGBTI

La xarxa de Serveis d'Atenció Integral 
LGBTI es manté activa durant el 
confinament per seguir donant resposta 
a situacions de discriminació i a 
qualsevol necessitat d'acompanyament, 
suport o informació en relació a la 
diversitat sexual i de gènere.

Més informació a
lgbti.gencat.cat

Recorda que en cas d’emergència, cal 
trucar al 112. 
mossos.delictes.odi@gencat.cat

ATENCIÓ TELEMÀTICA
L’atenció als punts de la xarxa SAI es manté 
activa per telèfon o correu electrònic. 
Pots consultar els horaris d’atenció al web.

ACOMPANYAMENT PSICOLÒGIC
Amb el suport del Col·legi de Psicologia 
de Catalunya, els professionals de la 
xarxa SAI acompanyen les persones LGBTI 
que puguin patir una situació d’angoixa a 
causa del con�nament.
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En Jan (13 anys), connectat amb  
companys durant el confinament  

Foto: Montserrat Parrilla
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Suport  
al jovent
Un altre dels recursos que facilita 
l’acompanyament emocional és el 
consultori psicològic en línia 
que Joventut va obrir al web Con-
finats.cat. Psicòlogues expertes 
responen les consultes en aquest 
web que inclou consells pràctics de 
prevenció i que també recull testi-
monis de joves en vídeos autopro-
duïts des dels seus domicilis. Els 
adolescents i joves poden publicar 
les seves consultes de manera anò-
nima, i es preveu que siguin res-
postes amb rapidesa. Tant les pre-
guntes com les respostes poden ser 
llegides -però no comentades- per 
tothom, amb l’objectiu de socialit-
zar les preocupacions entre tota la 
població jove.

L’Ajuntament ha habilitat un servei 
d’atenció psicològica al dol, que es 
pot gestionar a través del formula-
ri de l’Oficina COVID-19, al web de 
l’Ajuntament. Es tracta d’un servei 
que permet les persones afectades 
trobar instruments per gestionar mi-
llor aquesta situació. L’emergència a 
nivell global generada per l’expansió 
del virus COVID-19 ha provocat una 
greu crisi sanitària, social i econòmi-
ca de la que se’n deriven situacions de 
dol en el seu sentit més ampli, dols 
per la mort de familiars o persones 
properes, però també dols associats 
al significat de pèrdues com la pèrdua 
del lloc de feina, pèrdua d’ingressos i 
canvis radicals del mode de vida.

Algunes mesures extraordinàries, 
com el fet de no poder acomiadar 
d’una manera natural les persones 
que hem perdut, fa que aquest pro-
cés sigui més dur. Les restriccions 
són estrictes. Les vetlles en tot tipus 
d’instal•lacions públiques o privades, 
així com també en els domicilis par-
ticulars, estan prohibides i l’acompa-
nyament del finat a la seva destina-

ció final queda reduït a un màxim de 
tres familiars tot respectant sempre 
la distància de seguretat d’un a dos 
metres entre els i les assistents. Pel 
que fa als difunts per coronavirus el 
protocol és molt més restrictiu. No es 
pot vetllar el difunt ni fer cerimònia 
de cos present per qüestions sanità-
ries. Les cerimònies religioses o civils 
de comiat s’han posposat fins la fina-
lització de l’estat d’alarma.

Per altra banda, l’aturada de l’ac-
tivitat econòmica de molts sectors 
ha provocat que milers de persones 
a Catalunya hagin patit un expedient 
de regulació temporal d’ocupació 
(ERTO) o la pèrdua del lloc de tre-
ball. Aquest fet també afecta directa-
ment en la salut emocional.
 
Trobareu l’enllaç a aquest servei gra-
tuït, aquí: 

La importància  
de l’atenció psicològica
davant la crisi

Recomanacions del Col·legi  
de psicòlegs de Catalunya, aquí:
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La ciutadania pot fer 
arribar les demandes 
omplint el formulari 
virtual habilitat al web 
municipal, a l’espai 
Oficina Covid19.

El formulari recull les 
dades personals i un llistat 
d’àmbits on poden estar 
incloses les peticions com 
atenció a les víctimes 
per violència masclista, 
serveis socials, habitatge, 
salut i serveis funeraris, 
taxes i tributs, empresa 
i autònoms, ocupació, 
economia domèstica i 
suport psicològic en el dol.

Accediu aquí al formulari 
Oficina Covid19

Adreça Oficina Covid:
www.santquirzevalles.cat/
OficinaCovidSQV

El recull de demandes vol ser 
una forma àgil d’atenció i una 
de les bases per emprendre 
polítiques públiques per 
pal·liar els efectes de la crisi a 
Sant Quirze

La crisi derivada per la Covid19 està 
produint diverses situacions de pre-
carietat a moltes famílies que han 
vist com, en pocs dies, ha canviat la 
seva situació laboral o la seva font 
d’ingressos. Més enllà dels casos que 
ja estan en seguiment per Serveis 
Socials, hi ha una part de la població 
que ha vist com aquesta crisi sanità-
ria ha capgirat el seu benestar econò-
mic, social i emocional.

Amb l’objectiu d’estar a prop i 
conèixer de primera mà totes les ca-
suístiques derivades de la pandèmia 
a Sant Quirze, i establir polítiques 

municipals de suport, l’Ajuntament 
ha creat l’Oficina Covid19. Un espai 
que es va posar en marxa a principis 
d’abril, i que persegueix centralitzar 
totes les demandes i buscar totes les 
possibles solucions optimitzant els 
recursos públics.

En aquest sentit, s’ha habilitat 
un formulari virtual al web munici-
pal a través del qual la ciutadania pot 
exposar la seva situació i fer peticions 
d’una manera àgil. Les consultes es 
responen en el mínim temps possi-
ble i són la base per fer polítiques de 
xoc a nivell local. Segons l’alcaldes-
sa, Elisabeth Oliveras, “l’Ajuntament 
és l’administració més propera a la 
ciutadania i ara, més que mai, hem 
d’estar al costat dels veïns i veïnes, i 
intentar trobar solucions àgils i efec-
tives, optimitzar els nostres recursos 
econòmics i materials perquè el nos-
tre veïnat se’n surti”.

L’Ajuntament crea 
l’Oficina Covid19 per 
centralitzar les peticions 
i necessitats de la 
ciutadania 
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Via Pública

Protocol de 
desinfecció 
i neteja 
viària
L’Ajuntament realitza diàriament 
la neteja dels contenidors del mu-
nicipi amb productes desinfec-
tants. L’empresa FCC, encarre-
gada de la neteja viària i recollida 
de residus, utilitza diòxid de clor 
barrejat amb una alta pressió d’ai-
gua, de manera que s’augmenten 
els nivells de desinfecció habituals 
i es mantenen els contenidors en 
millors condicions per fer front al 
coronavirus. Aquesta neteja també 
es realitza a papereres, i bancs i en-
torns de places i parcs. 

A aquesta actuació, es suma 
la neteja viària amb plaguicides. 
L’empresa BNC Plagas, contracta-
da per l’Ajuntament, aplica el viri-
cida glutaraldehid mitjançant un 
sistema de polvorització, de ma-
nera que la desinfecció sigui total. 
Aquesta pràctica es duu a terme a 
diferents punts del municipi, molt 
especialment als voltants de les zo-
nes més sensibles i on es dóna una 
major freqüència de pas: períme-
tre de les residències de gent gran, 
parades d’autobús, accessos a far-
màcies, comerços d’alimentació, 
centre d’atenció primària, Policia 
Local, etc. 

La fracció de resta a Sant 
Quirze el mes de març s’ha 
incrementat en 50.000 
tones respecte al mes 
anterior. D’altra banda, els 
residus voluminosos han 
disminuït en 22.000 tones.

Segons dades del Consorci de Resi-
dus del Vallès Occidental, el febrer 
es van generar a Sant Quirze un to-
tal de 400.520 tones de fracció de 
resta, mentre que al març la xifra va 
augmentar fins a les 451.240 tones. 
Per contra, els residus volumino-
sos van disminuir en 22.000 tones, 
atesa la suspensió del servei de re-
collida de mobles vells. Aquests van 
passar de 37.080 tones al febrer a 
14.900 al març.

Des de l’inici del confinament, tant 
l’Ajuntament com el Consorci han fet 
una crida a la ciutadania per demanar 
la seva implicació per disminuir al mà-
xim la generació de residus, i facilitar 
així la feina del personal del servei de 
recollida i dels centres de tractament. 
També, evitar l’incivisme en els conte-
nidors, i deixar les escombraries a dins 
dels recipients, i no a fora com passa 
en alguns punts del municipi.

Recordar al veïnat la importàn-
cia de seguir separant els residus en 
els diferents contenidors. En aquest 
sentit, les restes d’oli vegetal és un 
dels residus que ha augmentat a les 
llars durant el mes de març. Sant 
Quirze disposa actualment de 15 
punts de recollida d’oli domèstic a la 
via pública, i és en aquests conteni-
dors on s’hi ha de dipositar.

Via Pública

La fracció de 
resta augmenta 
considerablement durant 
el confinament

Des de l’inici del confinament, les tones de 
deixalles del Vallès Occidental tractades al 
CTR-Vallès han augmentat un 7% (a data 23 
de març).
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Via Pública

Es reprèn el 
desbrossat de les 
zones verdes urbanes
El 20 d’abril van començar els tre-
balls de desbrossat de zones ver-
des urbanes del municipi, després 
de l’aturada per la crisi sanitària. 
L’empresa Grupo SIFU és l’encar-
regada de dur a terme aquestes 
tasques a les zones dels polígons 
industrials, i L’Heura Actua a les 
urbanitzacions. El primer polígon 
on s’ha treballat és Can Canals, i la 
primera urbanització, El Castellet. 
Diferents equips de tres persones, 
degudament equipades, realitzen 
les tasques.

Via Pública

La pluja provoca la 
caiguda d’arbres i 
una esllavissada
Les intenses pluges del passat 20 
d’abril van provocar a Sant Quirze 
la caiguda d’un pi de grans dimen-
sions al camí de Can Galana, al Cas-
tellet. També, van ocasionar la cai-
guda d’un pi al recinte firal i d’un 
ametller al carrer Priorat, davant 
del circuit. Una altra conseqüència 
de la pluja va ser l’esllavissada d’un 
talús a la C-1413, a l’alçada de l’en-
creuament amb el Camí dels Mon-
jos que, sortosament, no va provo-
car cap dany personal. 

Les obres a la via pública i 
als equipaments municipals 
han estat suspeses durant 
l’estat d’alarma per la 
Covid19.
La finalització del període de con-
finament i l’inici de la desescala-
da portarà la represa de les obres 
que van quedar suspeses a mitjans 
de març, quan es va decretar l’estat 
d’alarma per la Covid19.

En aquest sentit, es recuperaran 
les obres del tancament perimetral 
del camp municipal de futbol, i les 
tasques d’arranjament de les vore-
res dels polígons industrials que van 
quedar aturades pel confinament. 
També és previsible que es puguin 
iniciar les tasques d’asfaltat i pintu-
ra viària que havien de començar el 
passat 18 de març, així com la finalit-
zació de l’obra de supressió de barre-
res arquitectòniques.

Pel que fa a les obres de promoció 
privada, segons ordres ministerials, 
resten suspeses aquelles que impli-
quin una intervenció en edificis on 
hi hagi persones alienes a l’obra, ja 
sigui per motius de residència o 
laborals, amb excepció de si l’espai 
permet delimitar zones de circula-
ció per a aquestes persones. També 
estan permeses les obres en espais 
on no hi hagi persones però que es 
trobin en un edifici habitat, sempre 
que es limiti la circulació de treballa-
dors i materials per zones comuns, 
s’adoptin mesures per evitar el con-
tacte amb el veïnat de l’immoble, 
l’accés i sortida es produeixi a l’inici 
i al final de la jornada, i el personal 
adopti les mesures de prevenció i hi-
giene en front al COVID-19 indicats 
per les autoritats

Territori

El desconfinament 
permetrà reprendre  
les obres públiques

S’han aturat les obres d’asfaltats
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SOLIDARITAT ENVERS 
AL COVID19
         
La irrupció del virus Covid19 ha modificat la 
nostra forma de viure. Sentim inseguretat, 
impotència i dolor, a més d’angoixa i ansi-
etat; el nostre més sincer condol a les per-
sones que han perdut un ésser estimat en 
aquests difícils moments de confinament.

 No obstant,  ens ha aportat unió, em-
patia i solidaritat per tal de sortir d’aques-
ta nova i desconeguda situació. Cada dia 
aplaudim per donar les gràcies i el nostre 
suport a totes les persones que treballen 
per lluitar contra aquest virus, les quals 
estant realitzant una gran tasca (personal 
sanitari, científic i d’emergència, policies i 
altres cossos de seguretat, bombers, per-
sonal de desinfecció i neteja, serveis so-
cials, mitjans de comunicació, transpor-
tistes, comerços, empresaris, autònoms i 
treballadors, estaments institucionals i el 
seu personal i el gran ventall de volunta-
riat); però el paper de la ciutadania que es 
queda a casa i segueix les recomanacions 
és fonamental i de vital importància per a 
evitar la propagació d’aquest contagi. En 
especial, el nostre sincer reconeixement al 
personal sanitari, funcionari i laboral, a la 
policia local, al voluntariat i a la ciutada-
nia de Sant Quirze.

Som conscients dels difícils moments 
que estem vivint al municipi i, per aquest 
mateix motiu i des de l’inici de la pandè-
mia, el PSC-Sant Quirze ens hem posat a 
disposició del govern local per tal  de poder 
col·laborar en qualsevol aspecte que pu-
guin provocar les diferents situacions ex-
cepcionals que aquest virus està provocant. 

Des de totes les institucions cal conti-
nuar treballant per tal de pal·liar els efec-
tes sanitaris, socials i econòmics que pu-
guin aparèixer, ja que és evident que les 
prioritats ja no són les mateixes i s’ha de 
donar cobertura a les persones i col·lec-
tius més vulnerables. 

La nostra mà està estesa per oferir re-
colzament a qui ho necessiti.  

GRÀCIES I ÀNIMS. 

Abans i després 
del Covid-19. Un 
article que no 
hauríem volgut 
escriure mai       

         
Primer de tot, volem donar el nostre més 
sentit condol a tots aquells veïns i veïnes 
que han patit la pèrdua d’un familiar o 
d’una persona amiga. Són moments difí-
cils i complicats, que ens marcaran per a 
tota la vida. 

També volem expressar el nostre agra-
ïment molt especial, a totes les veïnes i 
entitats que han estat donant-ho tot, des-
interessadament, per ajudar als altres. La 
solidaritat s’exerceix amb aquest servei 
col·lectiu d’ajuda mútua.  

Gràcies també als treballadors munici-
pals, als sanitaris, als policies, als serveis 
de neteja, als transportistes, als comerci-
ants... i a tots els que han seguit treballant 
en els serveis essencials.

Molts parlen de tornar a la normalitat 
anterior, però creiem fermament que ja no 
hem de tornar a la mateixa normalitat que 
hi havia. Ara hem de treballar, tant des del 
camp de la política com des de tota la socie-
tat, per un nou model d’atenció als nostres 
grans, i una major atenció cap als nostres 
infants i joves, per enfortir el nostre model 
sanitari, i per una economia més sosteni-
ble, per donar alguns exemples.

També demanem que s’homenatgi a 
totes les persones que han marxat de la 
manera que es mereixen, amb l’escalf i 
el reconeixement de tot el poble, i amb la 
creació d’un espai o memorial per al seu 
record.  Que quan el mirem puguem dir 
que també per a ells construirem un poble 
millor, un país millor i un món millor.

Us convidem, doncs, a ajudar-nos a 
construir un millor poble. No és ara l’hora 
dels retrets ni de les crítiques, però quan 
passi aquesta crisi sanitària haurem de 
treballar tots plegats per definir com se-
rà el Sant Quirze del postconfinament, 
de les lliçons apreses i de totes les coses 
a millorar.

…, SÍ. PERÒ AMB 
EMOCIÓ I GRATITUD
        
Sant Quirze, la nostra gent, com en qualse-
vol racó del món, viu moments de dificul-
tats, por  i angoixa. L’aparició sobtada d’un 
fenomen, en format microscòpic, ens ha 
trasbalsat amb una cruesa desconeguda.

 Se’ns ha endut a veïns i veïnes, fami-
liars i amics de forma inesperada, en cir-
cumstàncies de duresa afegida per no po-
der-los acomiadar. Ha fet passar per un 
interminable patiment  a centenars  de 
persones del nostre poble. Ha sotmès, a la 
nostra gent gran de les residències, a un 
ambient de convivència i salut estressant. 
Estem tristos i desolats. Ho estem, sí.

Ens ha confinat a casa a la quitxalla, al 
jovent, a les treballadores, als nostres avis 
i àvies. Ha obligat, a la majoria del nostre 
comerç i empreses,  a abaixar les persia-
nes. Ens ha generat,  una enorme deso-
rientació i neguit per l’horitzó econòmic 
i social que s’albira. Estem preocupats i 
intranquils. Ho estem, sí.

Però aquest episodi,  també ens ha rega-
lat l’actitud sacrificada i valenta de moltes 
veïnes i veïns. De les sanitàries, metgesses 
i infermers resistint a primera línia. De les 
treballadores del comerç  essencial, gene-
ralment gent molt jove, servint-nos amb 
sacrifici els productes bàsics.  Dels treba-
lladors de serveis públics (transport, nete-
ja, seguretat, administració, etc.) que han 
mantingut i vetllat pel nostre bé comú. De 
les entitats i veïnat del poble que s’ha ofert 
i treballat en diversos fronts de la solidari-
tat i la implicació social, cosint mascaretes, 
repartint aliments, donant suport a accions 
de vetlla i acompanyament... En definitiva, 
milers de gestos, accions, actituds que te-
nen un rostre comú : la gent de Sant Quirze.

Des del Grup municipal de JUNTS 
per SANT QUIRZE- ERC, us volem dir 
que continuarem treballant per superar 
aquests moments tan difícils. Que ara ho 
fem amb tristesa i desolació. Que, com 
totes vosaltres, estem preocupats i negui-
tosos. Ho estem, sí. Però, com vosaltres,  
emocionats i agraïts.
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TOT ANIRÀ BÉ!, 
diem... I sabem 
que no és veritat
 
         
Trobarem el remei al bitxo que, com una 
ventada imprevista, s’ha emportat un món 
que no ens agradava, però suportàvem per 
manca de determinació. Però no tenim clar 
quin paisatge ens quedarà després del cop 
de vent,  ni si els lideratges actuals seran a 
l’alçada de les circumstàncies...

Mentre, aquests dies, hem topat amb 
aquesta reflexió de Xavier Marcet (Con-
sultor en estratègia):

“La saviesa és la suma de talent i humi-
litat. Els experts només exhibeixen conei-
xements. La intel·ligència artificial com-
petirà més amb els experts que amb els 
savis. Els experts serveixen per aportar 
solucions als problemes, però per a una 
complexitat com l’actual ens calen savis. 
Els experts, de vegades, tendeixen a re-
soldre la complexitat incrementant-la, 
perquè es focalitzen en la seva part del 
problema. Els savis busquen una mi-
rada integral, aposten per la senzillesa 
però eviten la simplificació. Els experts 
tendeixen a pontificar lliçons. Els savis 
són prudents, no tenen seguretats infal-
libles.... Montaigne deia que saber molt 
permet dubtar més. Prefereixo que pren-
guin decisions els savis que ens estenguin 
normes alguns experts eixerits. Els savis 
escolten i reconeixen que aprendre a pre-
guntar pot portar tota una vida. Per ser 
expert es requereixen molts títols; per ser 
savi, no tants. Els experts són bons pro-
fessors. Veuen els arbres. Els savis són els 
nostres mestres. Ens ensenyen el bosc. 
Per a aquesta crisi ens calen mestres.”

I ho lliguem amb el que Josep Fontana 
- un mestre- deia: “ Jo m’he format amb 
Gramsci: el pessimisme de la intel·ligèn-
cia i l’optimisme de la voluntat. L’acció 
col·lectiva és l’únic que canvia les coses”

Doncs això!... Saviesa i acció col·lectiva!

SQV En Comú
Abril 2020

TORNAREM A 
COMENÇAR
         
Un mes més és el moment d’escriure un 
article per l’Informem de l’Ajuntament. 
No és fàcil posar en paraules tot el que vol-
dríem dir. Estem vivint, segur, el moment 
més difícil de la nostra existència. Ni en 
els nostres pitjors malsons hauríem ima-
ginat aquesta situació. Tots ens quedem 
esgarrifats amb les xifres, amb les estadís-
tiques que ens deixa la pandèmia.

No és fàcil el que ens ha tocat viure, 
però en aquest temps tan complicat també 
veiem el que som capaços de fer tots junts, 
tots enfocats en un objectiu “volem gua-
nyar al COVID-19”.

És un orgull pertànyer al nostre poble 
ple de gent disposada a ajudar. Des dels 
veïns i veïnes que estan fent mascaretes, 
aquells que estan pendents dels més des-
favorits, els voluntaris que fan la compra 
per la gent gran o amb problemes de mo-
bilitat, i totes/tots els que cada dia posen 
el seu granet de sorra dins de les seves 
possibilitats per donar un cop de mà. Des 
de Cs Sant Quirze us donem les gràcies pel 
vostre esforç, per les ganes i el compromís 
que porteu amb aquesta situació. Tam-
poc podem oblidar-nos de totes/tots els 
funcionaris públics que cada dia, alguns 
des de casa teletreballant i altres al carrer 
a peu de canó, com la Policia Municipal, 
els Mossos i FFSE, els treballadors al seu 
lloc de treball que seguiu endavant. Feu la 
nostra vida més fàcil, GRÀCIES!!

Tota l’Agrupació de Ciutadans Sant 
Quirze, volem donar el nostre suport i les 
nostres condolences a totes les famílies 
que han perdut éssers estimats durant 
aquests dies. DEP

Està clar que res tornarà a ser com era 
abans, i una bona sortida d’aquesta crisi 
depèn de la bona gestió que fem ara, però 
estem segurs que tots junts podrem su-
perar la situació i tornarem a gaudir de la 
companyia mútua i del nostre poble.

L’Ajuntament reprèn 
les sessions ordinàries 
d’òrgans de govern

L’Ajuntament ha reprès la celebració de les 
sessions ordinàries dels òrgans col·legiats, és 
a dir, ple, comissions informatives de prepa-
ració del ple, junta de govern local i tots els 
òrgans complementaris com ara la junta de 
portaveus. La mesura ha estat acordada per 
resolució d’Alcaldia de 27 d’abril, que preveu 
l’aixecament de la suspensió de celebració 
d’òrgans col·legiats, aprovat el 19 de març da-
vant de l’estat d’alarma per la crisi sanitària 
per la Covid-19.

La normativa estatal i de la Generalitat pu-
blicada durant les darreres setmanes ha per-
mès que els òrgans col·legiats de les entitats 
locals de Catalunya es puguin constituir, con-
vocar i celebrar sessions, adoptar acords i re-
metre actes a distància.

En paral·lel, l’Ajuntament ha implementat els 
recursos informàtics necessaris per desenvo-
lupar les sessions dels òrgans col·legiats de 
manera telemàtica amb totes les garanties 
exigides legalment.

En aquest sentit, el passat 24 d’abril es va 
celebrar el primer ple telemàtic.

Per seguir les sessions en directe del ple, po-
deu fer-ho a través del següent enllaç:

www.santquirzevalles.cat/ple
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La sessió va començar amb 
un minut de silenci per les 
víctimes de la Covid-19

El ple municipal celebrat divendres 
24 d’abril via telemàtica per prime-
ra vegada a la història, va començar 
amb un minut de silenci en home-
natge a les persones que han mort a 
Sant Quirze del Vallès amb motiu de 
la Covid-19, i també als seus familiars. 
A continuació, l’alcaldessa, Elisabeth 
Oliveras, va informar sobre la modifi-
cació pressupostària que permetrà am-
pliar la bestreta de caixa fixa del servei 
de Benestar Social i fer front així a les 
mesures de l’estat d’alarma per la situ-
ació d’emergència sanitària que patim. 
El primer punt de l’ordre del dia, apro-
vat per unanimitat, va autoritzar la 
celebració dels òrgans col·legiats de 
la Corporació per mitjans electrò-
nics, de manera que es puguin desen-
volupar amb normalitat i seguretat. 
El ple també va aprovar la ratificació de 
modificació d’algunes ordenances fiscals.

Batxillerat Artístic
Un dels punts destacats del ple va 
ser l’aprovació per donar suport a la 
petició realitzada per l’Institut Sant 
Quirze d’un Batxillerat Artístic al 
municipi, en la seva modalitat d’Arts 
Plàstiques per al curs 2020-2021. 
L’acord, que va comptar amb el su-
port unànime de tots els grups mu-
nicipals, serà comunicat a la Direcció 
Territorial del Vallès Occidental, al 
Departament d’Educació de la Ge-
neralitat i a les persones que compo-
sen el Consell Educatiu Municipal. 

Nou sistema de tarificació social 
del transport públic municipal
El ple va aprovar també per unanimi-
tat una ordenança municipal regulado-
ra del sistema de tarificació social del 
transport públic municipal en autobús 
des de Sabadell a Sant Quirze.

Els sistema de tarifació social de 
transport municipal estableix uns tí-
tols de transport personal i intrans-
ferible que acredita als seus pos-
seïdors per poder utilitzar la xarxa 
d’autobusos de transport municipal, 
del conveni actual amb l’Ajuntament 
de Sabadell, amb unes condicions 
de tarifació especial i diferenciada. 
Aquests títols adreçats a la ciutadania 
de Sant Quirze del Vallès es concedi-
ran segons el nivell d’ingressos.
 
Mesa d’Ecologia Urbana
La unanimitat dels grups ha votat a fa-
vor de l’aprovació inicial del reglament 
de funcionament de la mesa d’Ecologia 
Urbana de Sant Quirze del Vallès. Els 
objectius d’aquesta mesa són integrar 
la participació de la ciutadania i de les 
associacions del poble en els àmbits de 
l’urbanisme, l’espai públic, la sostenibi-
litat, l’energia, l’ecologia, o la preserva-
ció del medi natural, entre altres. 

Premi Mussol 2020
El ple municipal va aprovar també 
l’atorgament del Premi Mussol de Sant 
Quirze del Vallès 2020 a la directora de 
la Societat Coral Il·lustració Artística i 
de la Bella Quirze Band, Lourdes Garcia 
Espinal. El plenari també va acordar la 
concessió del Premi Mussolada 2020 al 
Centre de formació municipal de perso-
nes adultes L’Olivera.

Els premis es lliuraran en un acte 
institucional que serà anunciat prope-
rament, quan sigui possible reprendre 
l’activitat. Val a dir que inicialment 
l’acte estava previst que se celebrés el 
24 d’abril, en el marc de la Festa del 
Mussol, la qual va haver de ser ajorna-
da per la crisi del coronavirus.

Via Ciclista interurbana de connexió 
entre Sant Quirze i Sabadell
El ple ha donat un pas més en el pro-
jecte de la Via Ciclista interurbana 
de connexió entre Sant Quirze del 
Vallès i Sabadell. Tots els grups van 
votar a favor de l’aprovació defini-
tiva d’aquest projecte executiu que 
connectarà Sant Quirze del Vallès i 
Sabadell, des de l’Estació dels Ferro-
carrils fins a la Plaça del Mil·lenari, 
Tram de TM Sant Quirze del Vallès. 
El projecte respon a la necessitat d’afa-
vorir la mobilitat no motoritzada i 
complir amb els objectius de sosteni-
bilitat. Durant el 2018 l’Ajuntament va 
estudiar i treballar conjuntament amb 
Sabadell una via ciclista interurbana 
per a la connexió d’ambdós municipis. 
Una proposta que es va concretar en 
el projecte executiu del tram del ter-
me municipal de Sant Quirze, amb 
un pressupost de 821.039,57 euros. 

Podeu veure el ple en aquest enllaç. 

Ple municipal 

El ple, celebrat via telemàtica,  
dóna suport a la petició d’un  
Batxillerat Artístic 
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SQVesport

Els i les esportistes locals continu-
en practicant les seves modalitats 
des de casa, ideant nous escenaris 
i tècniques per mantenir-se en for-
ma i no perdre forma física. Algu-
nes d’elles ens ho han explicat, com 
l’atleta Carme García Frontons, 
que corre sobre cinta dues vega-
des cada dia durant 50 minuts jun-
tament amb el seu marit, en Lluís 
Abadías i el seu fill. L’estat d’alar-
ma els va agafar de camí al Campi-
onat d’Espanya a Antequera (Mà-
laga). Ara, s’han hagut d’adaptar a 
les circumstàncies. Fan també ser-
vir el jardí per córrer lentament, les 
escales i fins i tot el menjador, per 
fer un petit circuit.

L’atleta de 1500 Sílvia Guerra i 
actual sots campiona de Catalunya 
en la mateixa distància, entrena al 
garatge de casa seva en una cinta 
cedida pel gimnàs municipal.

El Club de Patinatge Sant Quirze 
ha mantingut viu l’esperit de l’entitat 
amb classes en línia i entrenaments 
individualitzats. Les patinadores es 
graven i envien els vídeos a les entre-
nadores, perquè els revisin i valorin. 
També crearan per Zoom classes de 
preparació física, dansa i tècnica. 

 A aquests esportistes se sumen 
centenars de santquirzencs i sant-
quirzenques que cada dia practi-
quen esport a casa, per salut, per su-
perar el confinament i per cuidar-se.

Esports

Activa’t en línia 
amb les activitats 
esportives 
municipals!
Els monitors i monitores de les ac-
tivitats esportives municipals han 
preparat diversos vídeos des de ca-
sa seva per oferir-los a la ciutada-
nia. Es tracta de sessions de pila-
tes i ioga, per treballar l’equilibri 
i el relax; tono per potenciar la to-
nificació; així com altres més diste-
sos per exercitar el cos i passar una 
estona ben agradable: balls lla-
tins. També hi trobareu sessions 
de manteniment per a tothom. 
Tots ells esdevenen una bona opció 
per combatre el sedentarisme obli-
gatori que genera el confinament.

Trobareu tots aquests vídeos en 
aquest enllaç:

També trobareu rutines d’entrena-
ment i sessions dirigides d’Inacua 
en aquest enllaç:

Esports

Esportistes del municipi continuen  
amb les seves rutines a casa per no perdre  
la forma física

Una de les patinadores a casa
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SQVciutadania

El Sant Jordi des de casa a Sant Quirze del Vallès va 
comptar amb l’emissió a través de les xarxes abans in-
dicades d’una recepta de cuina, lectures de poemes, 
presentacions de llibres per part d’autors i autores lo-
cals i activitats i tallers adreçats als nens i les nenes. 
Els vídeos van ser protagonitzats per artistes, entitats, 
col•lectius i veïns i veïnes del municipi a títol indi-
vidual. D’aquesta manera, Aniol Francisco va obrir 
la programació amb un taller de cuina per aprendre a 
elaborar amb pasta de full i pomes  roses de Sant Jor-
di. Al llarg del matí es van publicar vídeos de presenta-
cions de novetats literàries dels autors i autores locals:  
“Descobrint Sabadell” de Jaume Barberà, “La FIV que 
cambiará tu vida” de Lorena Rami, “Mi mente sin mí” 
de  Jenny Moix i “Cuadernos del pasado” de Sergio 
Sánchez-Quiu. Durant la Diada també vam gaudir del 
poema “Refugiats” de Quim Ponsa recitat per la Plata-
forma Benvingudes Refugiades i del poema musicat 
“Cançó del bes sense port” de Maria-Mercè Marçal a càr-
rec de l’actriu i cantant Anna Farriol. El professor del 

Grup Artístic TT, Jordi Alba, va realitzar un taller per 
aprendre a dibuixar Sant Jordi confinat i el GIHSQ va 
compartir el seu documental convertit en llibre “Pa, vi i 
sucre” amb els testimonis de nombrosos veïns i veïnes. 

Tots aquests continguts els podeu trobar al canal 
Youtube de l’Ajuntament.

Activitats per a tots els públics  
per celebrar la Diada en línia

Enguany, la Diada de Sant Jordi es va celebrar d’una ma-
nera diferent marcada per les mesures de confinament de-
cretades a causa de l’emergència sanitària provocada per 
la Covid-19. Per mantenir la tradició en aquests moments 
excepcionals, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès 
va preparar una programació especial per gaudir de la 
Diada des de casa. D’aquesta manera es va fer públic un 
cartell a través de les xarxes socials i el web municipal amb 
les activitats que es podien seguir des del canal Youtube 
de l’Ajuntament i des dels seu perfil a Instagram. 

A més a més, l’Ajuntament va fer una crida a la ciuta-
dania per celebrar plegades i plegats el Sant Jordi des de 
casa tot compartint fotografies i vídeos sota l’etiqueta 
#SQVdeSantJordi. La ciutadania va compartir foto-
grafies de balcons i racons de la casa guarnits per la Di-
ada, vídeos recitant poemes, dibuixos de la llegenda de 
Sant Jordi, imatges de manualitats com roses de paper o 
recomanacions literàries, entre altres. 

Cultura

Sant Quirze del Vallès viu una Diada  
de Sant Jordi diferent
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La Biblioteca municipal va organitzar al llarg del dia 23 
d’abril la iniciativa “Desconfina el teu llibre!”. Con-
sistia en fer una fotografia llegint un llibre o publicar 
una recomanació literària en vídeo per compartir-la a 
Facebook o Instagram amb les etiquetes #SQVdeSant 
Jordi i #Desconfinaelteullibre. Els i les participants 
entraven en el sorteig d’un lot de llibres. A més a més 
van programar dues Hores del Conte que es van poder 
seguir tant per Youtube com per Instagram.

L’Escola Municipal d’Adults l’Olivera va compartir 
les revistes elaborades pel seu alumnat: la revista Sant 
Jordi, amb les cròniques d’anècdotes sorgides arran del 
confinament, i la revista de Cuina, amb receptes per 
fer en dies de festa. A més a més, va realitzar un mur de 

fotografies de Sant Jordi enviades també pel seu alum-
nat. També van compartir un vídeo amb el poema de 
Joan Salvat-Papasseit “El poema de la rosa als llavis” 
recitat pel professorat i direcció de l’escola.

Gaudiu de 
La revista de Sant Jordi:  

                                             

La revista de cuina:

El Servei de Joventut Canya Jove va estar molt actiu per fer 
gaudir de la Diada als i les joves del poble. Dies abans de la 
jornada, va compartir a través del seu perfil d’Instagram un 
mini tutorial perquè els i les joves aprenguessin a fer roses 
amb paper de diari o qualsevol tipus de paper que tingues-
sin per casa. Una vegada feta, el Canya Jove va fer una crida 
perquè la pengessin al balcó per tal de decorar i ambientar els 
carrers de Sant Quirze del Vallès en aquesta data tan assenya-
lada i compartissin fotografies a través de les xarxes socials. A 

més a més, el Servei de Joventut va fer una crida a la partici-
pació dels i les joves del municipi a que s’unissin a la proposta 
Regalem poesia tot penjant a Instagram petits vídeos reci-
tant un poema o un text per gaudir-ne tots i totes plegades.

Aprengueu a fer roses de paper! 

L’Escola Municipal d’Adults i la Biblioteca 
es van sumar al Sant Jordi des de casa

Els i les joves també van participar  
a la jornada

L’emissora municipal també va preparar continguts espe-
cials per celebrar la Diada amb l’audiència. Es van emetre 
un especial dels Amics de la Ràdio en confinament amb 
entrevistes amb veïns i veïnes relacionades amb el món edi-
torial. La Laura Roger també ens va oferir una edició es-
pecial del Som Solidaris per a aquesta data tan senyalada, 
de la mateixa manera que el programa familiar La Moixi-
ganga. El director i presentador de l’espai, Moisès Bruch, 
ens va explicar la llegenda de Sant Jordi i vam escoltar als 
nens i les nenes del poble recitant els poemes que van enviar 
per Whatsapp al programa. No va faltar la música en aques-

Cultura

Programació especial de Ràdio Sant Quirze
ta jornada tan especial. Els Amics de la Música ens van 
oferir una nova edició del Donant la Nota i vam gaudir 
del retorn de Jota Bassmann al capdavant del seu espai 
Històries del rock. La programació especial va tenir lloc 
entre les 18 i les 21 hores i es va poder seguir en directe a 
través del 90.9 FM i www.radiosantquirze.cat.

Escolteu els programes a www.radiosantquirze.cat
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 @santquirzevalles
 @ajsantquirze
 @ajsantquirze

 Flickr
 YouTube
 Pinterest

@IsraelSabater@sonyalletres

#SQV

Albert Añor
Carme Josa@marsgom

@mlle_stardust@anna.al.vi

@ferranoriol@inespelegrinboillos

Moltes gràcies,  
Sant Quirze,

per connectar-vos al  
#SQVdeSantJordi  
des de casa!
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SQVxarxes socials
 @santquirzevalles
 @ajsantquirze
 @ajsantquirze

 Flickr
 YouTube
 Pinterest

@lauraijoan1260@carlotadreams

@mario_patinyoMaria Abad Sentís

@trepirola@janaorteu

@abkristi@sandra_reco

Sabies que?
Hem inaugurat el canal IGTV d’Instagram per 
#SQVdeSantJordi.
Sintonitzeu-lo a @ajsantquirze

@AncaPopaSQ

@cantos_lilianMaite Pallach Comas

Marta Balaguer Garcia@mirivil
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SQVciutadania

Més de  

400  
consultes per  
Xarxes Socials

452 
registres 

electrònics

41 
peticions a 

l’Oficina 
Covid

760 
atencions  
per correu 
electrònic

1995 
menús per 
les beques 
menjador

L’Ajuntament 
ha distribuït

En total, l’Ajuntament ha invertit més de
47.762,70€ a l’emergència per Coronavirus: neteges, desinfeccions, compra de material, 

menús menjador, etc.

Des dels inicis de la pandèmia, s’ha produït un 
augment important de tramitació i atenció electrònica 

entre l’Ajuntament i la ciutadania:

Més d’un centenar 
de voluntàries 
elaboren mascaretes 
Un total de 118 voluntàries veïnes 
de Sant Quirze del Vallès han cosit 
aquests dies les primeres 10.000 
mascaretes de protecció de 
les 100.000 unitats adquirides per 
l’Ajuntament a l’empresa Robin 
Hat de Rubí per al posterior repar-
timent a la ciutadania. L’Ajunta-
ment ha començat ja a repartir-les 
entre les persones majors de 65 
anys que viuen al municipi. 

Mascaretes i pantalles de 
protecció per al comerç
Protecció Civil de l’Ajuntament 
també ha distribuït més de 700 
mascaretes i pantalles individu-
als de protecció entre els comerços 
i establiments de productes essen-
cials del municipi. La distribució va 
continuar entre els dies 30 de març i 
9 d’abril després del període de sus-
pensió de l’activitat econòmica.

Sabíeu què...?

Aquestes dues entitats han acon-
seguit produir més de 2.100 pan-
talles sanitàries i distribuir-les 
a diferents centres i col·lectius: 
Hospital Parc Taulí, Hospital de 
Terrassa, Hospital General de Ca-
talunya, Hospital Clínic i Hospital 
Dos de Maig; també a les tres resi-
dències del municipi, així com als 
agents de Protecció Civil, Brigada 
Municipal i Policia Local. Aquests 
dies estan fent distribució entre els 
comerciants del poble que repren-
dran properament la seva activitat.

Les pantalles han estat produï-
des pels mateixos integrants de les 
entitats, que amb diferents perfils 
han aconseguit elaborar un proto-
tip validat sanitàriament. La inici-
ativa va començar amb els 1.5000 

euros recaptats a la Cursa de la 
Llufa del desembre, i ha continu-
at amb donatius personals mit-
jançant una gran crida a les xarxes 
socials, que ha permès recollir més 
de 6.000 euros. 

Més de 2.100 
pantalles sanitàries 
elaborades per 
Freefighters i Sant 
Quirze Té Vida






