FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS
DE SANT QUIRZE DEL VALLÈS

PENSAT AMB EL
A la llarga llista de coses que s'han fet a Sant Quirze,
pensant amb allò amb el que no s'ha de pensar, ara
reprenem el tema del pàrquing del centre.
Qui va tenir la brillant idea? Qui va planificar
l’entrada pel carrer del Mig?
El tema ja va portar cua, pels abocaments que
es van realitzar de terres, en el terme
municipal de Sabadell i que van acabar amb un
creuament d’acusacions. La qüestió és que ara
l’entrada es farà per Pau Casals i malgrat que
el pàrking té una concessió a 40 anys, a un
constructor del poble, què ens costarà tot
això?
No oblidem tampoc que l’edifici construït a la
plaça Anselm Clavé, ha estat considerat
obstacle aeri per l’aeroport de Sabadell.

La contaminació del Pou de Les Morisques, ja està en
mans de la Fiscalia de Medi Ambient i està sent
investigada per la Guàrdia Civil. Aquesta Federació ja
ha fet la seva declaració i s’espera que, properament,
ho faci l’Ajuntament i la Companyia d’Aigües. De
moment, les aigües s’han deixat d’utilitzar pel reg del
parc, cosa que s’havia estat fent des d’abans del 2008,
sense cap autorització ni control.
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NOU CURS, VELLS PROBLEMES
Passades les darreres eleccions municipals i constituït el govern municipal, és
hora de fer valoració i de pensar en el futur, queden 4 anys de feina.
Sant Quirze passa a estar a les llistes dels municipis, on partits amb casos de
corrupció denunciats, no tan sols revaliden els resultats, sinó que el milloren, tot
això fruit de la desinformació i manca de transparència, a la que ens tenen
acostumats els nostres representants.
És de destacar la pèrdua de vots del PSC en els barris on sempre el votaven, així
com el fort increment del vot nul i blanc (7%).
L’entrada al govern municipal, per segona vegada, del Partit Popular, que
recordem va recolzar l’Ajuntament CiU-PSC l’any 2009 i al poc temps, va
abandonar-lo per discrepàncies en el tema del referèndum per la independència.
Diuen que el nou govern municipal tindrà més transparència, però de moment, ja
no ha començat bé. La contractació de nou del Sr. Huguet, acusat per la Fiscalia
Anticorrupció per les adjudicacions del FEIL, fetes a Sant Quirze i el nou cartipàs
municipal, on s’han creat moltes comissions (amb la corresponent assignació
econòmica a cada assistent), no fan pensar en un canvi.
I l’oposició què pensa fer? Veurem reflectit en algun lloc el seu treball?
Haurem de veure els propers anys, si s’asfalten carrers, arrangen rotondes i es
neteja el mobiliari públic, amb la mateixa diligència que 3 mesos abans de les
darreres eleccions. Tot un repte.
De moment els temes plantejats els darrers 4 anys, així continuen PENDENTS.
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