SABIES QUE…
Mes de novembre de 1931
arriba el servei telefònic a Sant
Quirze.
El juliol de 1951 s’estavella una
avioneta, darrera del que ara
és el camp de futbol i mor el
pilot de 19 anys, Francesc
Atmetlla. En aquest lloc,
actualment, una fita recorda
aquest fet.
403.000 € és la quantitat que
l’Ajuntament deu a l’Estat
Central, en concepte de
subvencions cobrades de més,
de l’any 2008. Si a això li
sumem el 1.356.000 € que li
devem a l’Alcampo, en
concepte d’IBI mal cobrat, el
deute
municipal
segueix
incrementant-se, més del que
ja ho està actualment i que
tard o d’hora, haurem de pagar
via impostos.
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I LA HISTÒRIA ES TORNA A REPETIR
De la mà d’un govern municipal de CiU i PSC, va saltar l’escàndol d’El
Castellet. Segons un informe, l’Ajuntament havia deixat de guanyar
6.000.000 €. El tema va acabar a la Fiscalia Anticorrupció i amb el
regidor d’urbanisme (PSC) Sr. Lacasta, treballant per una de les
empreses constructores d’El Castellet.
Ara, les requalificacions són a les zones industrials Egara, al nord i
Can Canals i Can Llobet, a l’est: el fi construir hotels i benzineres;
sembla que hi ha un projecte per cadascun dels dos socis de govern.
Algú, en el seu dia, va dir que Sant Quirze era la Suïssa del Vallès.
Ara, de la mà d’aquells que pensen que Suïssa, és quelcom més que
natura i paisatge, poc a poc, han anat convertint Sant Quirze, en un
poble sense entitat, a on valen més les aspiracions de poder, les
carreres polítiques i determinades idees que, ens estan costant, no
tan sols els impostos de cada any, sinó el patrimoni municipal.
Es dediquen a jugar amb els nostres impostos, contracten a qui els
ve en gana, es gasten els diners en projectes de dubtosa utilitat,
treballen per un salari, que poden apujar-se en qualsevol moment i
sense seguir cap paràmetre, fan retribucions especials per a
funcionaris especials i creen revistes i ràdios per proclamar als
quatre vents “lo bé que ho fan tot”. Es tracta del MONOPOLY DE
SANT QUIRZE, on nosaltres no hi juguem, tan sols hi posem els
diners.
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