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LA  PROBLEMÀTICA VEÏNAL A SANT QUIRZE 

Durant 8 anys (en les darreres dues legislatures), ens ha estat 

impossible trametre a l’Ajuntament, els problemes que els veïns ens 
feien arribar: la manca de diàleg en va ser la causa. 
Amb l’actual govern municipal, això ha canviat i ja hem pogut 
mantenir diverses reunions i trametre tota la problemàtica que 
arrossegàvem aquests darrers anys, us en fem cinc cèntims: 
  
· Problemàtica de mobilitat a diferents indrets del poble (centre, Los 

Rosales, Av. Arraona, etc...) 
· Mala senyalització vertical i horitzontal a la major part del poble. 
· Manteniment de via pública , arbrat, parcs, etc... 
· Problemes de convivència derivats de sorolls d’establiments i 

d’higiene d’animals domèstics. 
· Neteja de voreres. 
· Serveis de transport a l‘Hospital de Terrassa, així com la manca 

d’especialitats, al CAP de Sant Quirze. 
· Problemàtica general sobre la seguretat a les cases/pisos i actes 

vandàlics a parcs i mobiliari públic. 
  
A tot això caldrà afegir-hi els grans temes que arrosseguem des de fa 
anys, aeroport, línies elèctriques, protecció medi ambient, manca de 
canals de participació ciutadana, excés de burocràcia, etc... 
De moment sembla que hi ha plans que es presentaran ben aviat i 
com a tal, caldrà estar alerta per seguir-los, corregir-los i donar la 
nostra opinió. Anirem informant. 

EL VIANANT, LA BICI I LA MOTO, “OTRO PERRITO PILOTO” 

Un tema delicat quan s’ha de 

parlar de la convivència, entre 
les diferents maneres de 
desplaçar-se pel municipi. 
Els darrers anys hem pogut 
veure un increment (encara que 
molt minso) en la millora 
d’infraestructures, per fer més 
amigables els desplaçaments al 
poble. 
En el tema bicicletes, hem vist arribar el poble la via verda del Vallès 
i la construcció d’un nou tram de carril bici, però seguim pendents 
de poder-nos connectar amb Sabadell i de l’Estació al centre del 
poble, així com llocs on poder deixar les bicis a diferents punts. 
Ara veiem com s’està incrementant el número d’aparcaments per a 
motos, suposem que per evitar que aquestes aparquin sobre les 
voreres i treguin espai als vianants. En la majoria dels casos es fan 
aprofitant espai en el que no hi cap un cotxe i en d’altres, eliminant 
una plaça d’aparcament. 
En total hem comptat unes 85 places (al nucli principal del poble) en 
les que hi hem trobat aparcades 8 motos, mentre unes altres 6 ho 
feien sobre la vorera, això sí en un lloc que no molestaven.  
La manca de desviació de la C-1413, la senyalització inexistent, la 
manca d’una zona blava en la zona comercial, la disbauxa existent 
de ressalts i rotondes i la persistent visita de cotxes d’autoescoles 
d’altres poblacions, fan que cada dia que passa, es vegi més urgent 
la necessitat d’un pla de mobilitat a Sant Quirze.  
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SANT QUIRZE I LA POLÍTICA 

En els darrers anys hem vist com en el món de la política, han estat desfilant un seguit de personatges que han fet d’aquest, un espai on 

qualsevol discussió, plantejament o decisió, passava, inevitablement, per la figura de la persona, deixant de banda el que la societat 
reclama, necessita o simplement vol i vota. Veiem tot sovint discussions entre polítics, en el que es desqualifiquen, s’insulten i a on no es 
parla mai ni de cultura, ni d’impostos, ni de sanitat, ni cap tema que interessa a la societat... comença l’espectacle. 
A tot això els governs que s’instal·len en llargs períodes de temps, junt a una manca generacional i d’evolució en les idees, agreugen encara 
més la situació. 

I a Sant Quirze tres quartes parts del mateix, un llarg període de govern municipal d’un sol partit polític, agreujat els 8 
últims anys per la figura d’una alcaldessa, més preocupada de la seva carrera que del poble, pactes d’interès entre 
partits, que ens han representat un sobre cost a les arques municipals, nomenaments d’alts càrrecs municipals afiliats 
a partits polítics al govern de torn, adjudicacions de feines a empreses i persones, que han estat investigades i en 
alguns casos jutjades als tribunals, etc... a tot això hi afegirem, la lentitud de l’Administració, la manca d’innovació, de 
canvi i el poc anàlisi que es fa del que tenim i el que volem. 
Els ciutadans, quan plantegem un problema a l’Ajuntament, de vegades no som conscients que molts no tenen 
solució, degut a les lleis, a la manca de pressupost, a que poden xocar amb interessos d’altres veïns, etc... però el que 
es fa del tot incomprensible, és que xoquin amb els interessos d’aquells que tenen la confiança del poble per gestionar

-lo o que cobren un salari per a gestionar-lo, ens explicarem: 
Imaginem-nos que la nostra tarja de crèdit ha caducat i el banc o caixa, no ens ha 
comunicat res, ens prenem la molèstia de preguntar, ens comuniquen que ha 
estat un error i que es solucionarà. Als pocs dies i sense notícies del banc tornem 
a trucar i no saben donar-nos raó del que ha passat, ens prometen que faran 
gestions, mentre nosaltres seguim sense poder utilitzar un servei que ens és útil i 
que paguem per ell. Dos mesos després i sense poder utilitzar el servei i sense 
visió de que es solucioni, ens carreguen una comissió per manteniment de la 
targeta. Estarà indignat?  Canviarà de banc? Presentarà una queixa? Transportem-
ho al sector públic i veurem la diferència de funcionament. 
I aquesta és la nostra queixa a aquest i a tots el governs municipals que hi ha 

hagut i que hi hauran, problemes que s’eternitzen, lentitud endèmica de l’Administració, burocratització dels tràmits, la manca d’innovació 
i d’informació, noves idees contra el conservadorisme dels pressupostos, etc... aquestes i d’altres mancances de vegades fan que la 

diferència entre opcions polítiques siguin mínimes.   


