3 PROJECTES CIUTADANS

federaciódeveïns

Diversos veïns ens han fet arribar propostes de projectes, que si més
no, tenen un benefici per gran part de la població de Sant Quirze,
però que s’allunyen dels micro projectes que podem presentar en
les inversions que anualment ens permet decidir
l’Ajuntament.
Són projectes que abasten temes importants i
necessiten d’una partida pressupostària anual i que, no
cal dir, hem de raonar abans de presentar-les al Ple
Municipal.
Aquests són els projectes que presentarem:
• Gratuïtat línia L12 a totes les persones amb necessitats.
• Control d'accessos de vehicles al municipi.
• Desdoblament, increment de freqüència i gratuïtat del transport
públic a Sant Quirze.

EL CONTROL DELS CONTRACTES
Qui més qui menys, té contractat uns serveis a casa seva o ha
comprat alguna cosa mitjançant contracte. Per tant,
sabem quin és el seu cost i el servei que rebem a canvi
i que com a consumidors podem reclamar, en cas
d'incompliment, però què passa quan aquests
contractes els signa l’Ajuntament?
Es compleixen els contractes de recollida
d’escombraries, la neteja dels escocells, la desratització i neteja de
clavegueres?
De moment vàrem queixar-nos a l’Ajuntament pel contracte de
desinsectació d’escarabats al clavegueram i sembla que s’ha
arreglat de moment.

Col·labora amb nosaltres, subscriu-te !
WWW.FAVSQ.ORG

AEROPORT
El passat 13 de setembre,
aterrava d'emergència a Can
Pallàs, una avioneta que havia
sortit de l’aeroport de Sabadell i
que per motius desconeguts, va
tenir que realitzar aquesta
maniobra.
L’aparell construït l’any 1975 i propietat de l’escola Dream Flyers, va
volar a molt baixa altura la zona de l’Alcampo, el Poble Sec i Sant
Quirze Jardí.
Sense oblidar els tristos episodis de l’any 2005 a Sant Quirze i Badia,
hem pogut constatar que ni les reunions de la Comissió de
l’Aeroport, ni les queixes veïnals, han fet que disminueixin els
incompliments, ans al contrari, es segueixen reproduint dia a dia,
sense que l’Administració faci absolutament res.
Tot això ho estem recollint en un informe especial, que farem públic
ben aviat al veïnat, la premsa i l’Administració.
A tot això hem d’afegir, que per desplegar la pancarta que veieu a la
fotografia, una de les persones que custodiava l’avió, es va dedicar a
trepitjar-la i a negar-se a sortir de sobre, fins que arribés la policia.
Esperem que els pilots d’aquesta escola, tinguin més consciència a
l’hora de fer volar els aparells, de la que tenen a l’hora de respectar
les persones que discrepen de la seva activitat.
UN EXEMPLE DEL TIPUS DE PERSONES QUE VOLEN SOBRE NOSTRE
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EL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTIC MUNICIPAL
Un Pla d’Ordenació Urbana és l’instrument bàsic per l’ordenació d’un territori o en el cas que ens ocupa, del nostre municipi.
En aquest Pla es recull el planejament del territori en el futur; així doncs, entre d’altres temes es recullen:
• Increment

de la població.
• Classificació del sòl.
• Les vies de comunicació principals, els equipaments i serveis
comunitaris més rellevants i les zones verdes o lliures.
• Previsió i tipologia d’habitatge protegit.

El darrer Pla que es va realitzar a Sant Quirze, data de l’any 2000, en els anys de creixement econòmic i d’expansió de la construcció.
Actualment l’Ajuntament ha començat la revisió d’aquest Pla; per aquest motiu s’ha cridat a les Entitats del poble, a participar de la creació
d’aquest i com no podia ser d’altra manera, aquesta Federació hi serà present.

QUE MÉS HAUREM DE TENIR EN COMPTE

ELS ERRORS DEL PASSAT
Si fem una ullada als 20 últims anys ens
adonarem que el creixement exagerat de la
dècada 1998-2008, es va fer
mirant més cap a la
construcció de vivendes, que
cap el punt d’urbanisme de
carrers, serveis (aigua, gas,
telèfon,
escombraries),
necessitats de places escolars, d’atenció sanitària,
equipaments esportius i de transport públic.

CONSTRUÏM O APROFITEM EL QUE TENIM?
Una altra de les premisses que haurem de decidir
de cara al futur, construïm coses noves o
aprofitem el que ja tenim? Què fem amb el que ja
tenim? Podrem pagar el manteniment de tot el
que deixem d’utilitzar o el venem?

A les funcions que ja hem dit que té el POUM, n’hi haurem d’afegir d’altres, no menys
importants i que marcaran el futur del poble i dels ciutadans:
• Plantejament econòmic i comerç de proximitat.
• Patrimoni de sòl públic, arqueològic i arquitectònic.
• Xarxes de comunicació, transport i aparcaments.
• Adequació a les noves tecnologies i energies renovables.

EL QUE NO DEPÈN DE NOSALTRES
Malgrat que podem escriure tot allò que volem, hi ha coses que ens envolten que no
depenen de nosaltres i que qualsevol variació ens pot afectar.
Tenim una autopista C58 saturada i on Sant Quirze forma part de la
drecera 5 dies a la setmana.
A les Fonts una C16 amb peatge, incrementa el tràfic cap a la C58.
Dues línies elèctriques, que degut a la proximitat a les cases, minven la
nostra salut, mentre un aeroport ens manté en una inseguretat
permanent, amén de la contaminació acústica.
Una carretera C1413, que no té desviament i obliga al tràfic Sabadell-Rubí-Sabadell a
creuar Sant Quirze.

