LA REFORMA DEL POLIESPORTIU

federaciódeveïns

El desembre de l’any passat, s’aprovava l’avantprojecte d’ampliació i
reforma del complex esportiu de Can Casablanques, que amb un
pressupost de quasi 15 milions d’euros, no està exempt de polèmica.
Necessitaríem tota una revista per poder descriure les obres i
millores que es pensen dur a terme i que bàsicament són:
OBRA

COST

Construcció edifici nou amb piscina i gimnàs

8.466.000 €

Construcció edifici annex al pavelló poliesportiu
amb vestuaris, oficines i cafeteria

2.382.000 €

Rehabilitació pavelló poliesportiu

1.207.000 €

Construcció grades i vestuaris nous al camp de
futbol

826.000 €

Urbanització interior del complex

986.000 €

Urbanització exterior del complex

1.018.000 €

Construcció pistes de pàdel

60.000 €

Cap informe econòmic ens diu com es pagarà aquesta quantitat,
terminis, manteniment anual i endeutament dels comptes
municipals.
Des del mes de juny, tenim demanat els informes sobre l’estat de la
piscina coberta, però 5 mesos després seguim esperant.
Són moltes les preguntes que ens fem i molt el temps i diners que
podem perdre si es fan les coses malament.
El que tenim clar, és que seguim sense tenir un fòrum, on poder
discutir aquests temes generals i copsar què en pensen els veïns.

Potser és que no interessa
amb suport de l'Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

EL CORONAVIRUS
Portem 6 mesos des de que va acabar el confinament, més els dos i
mig que vàrem estar tancats a casa, ningú podia pensar en que una
cosa de 0,2 micres, que ni tan sols és un ésser viu, pogués arribar a
generar tot el que hem viscut.
Molts són els factors que podem criticar, parlar, corregir o aplaudir i
que en el futur, peti qui peti, haurem de tractar, millorar o retallar,
entre ells:
• La manca de previsió de l’Estat Espanyol en
preveure la pandèmia, ja anunciada per
l’OMS i la seva poca previsió, de les reserves
de material sanitari.
• Les retallades iniciades per la Generalitat el
2010 i que han desbordat el Sistema d’Atenció Primària.
• El dèficit de llits al Vallès, que ens deixa per sota de la mitjana de
Catalunya.
I a tot això, hem de fer autocrítica i sumar-hi la responsabilitat
individual de la ciutadania, respectant les normes sanitàries, no
abusar del sistema sanitari i el més important, tenir cura de la
nostra salut.
Està clar que moltes són les coses que hauran de canviar en el futur
i que, sí o sí, haurem de posar sobre la taula. Seguir igual, només
ens portarà a ensopegar de nou, amb la mateixa pedra.
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L’IBI PUJARÀ UN 1,8% EL 2021

SEGREGACIÓ DE LES FONTS

Com si res estigués passant i enmig de la crisi generada per la

Un procés que ha quedat interromput per la pandèmia, per

pandèmia, el ple municipal aprova l'increment d'un 1,8% el rebut de
l'IBI per a l'any 2021, això sí, amb frases com
"petit esforç de la ciutadania", "model fiscal
més just" o “un mínim esforç fiscal que
estabilitzi unes finances municipals per
retornar al poble amb més i millors serveis”.

l’oposició veïnal i que caldrà que els veïns de Les Fonts,
properament, prenguin una opinió al respecte.
La distància física entre el centre de Sant Quirze i el nucli de Les
Fonts, ens pot fer pensar que és una zona oblidada, però tindrà
millors o pitjors serveis amb Terrassa?
Veiem quina diferència hi ha, en tot allò que és tangible, entre viure
en una vorera o una l’altre a Les Fonts:

Repassem les dades estadístiques :
:

PERIODE

COEFICIENT IBI

setembre 2015

0,5356

setembre 2020

0,5682

2021

(1)

0,5784

%
6,09

1,80

SERVEI

IPC(1)
4,70

(2)

Dades oficials IPC a Catalunya

EL BUS QUE NO ARRIBA
El mes de setembre, segons l’empresa TUS (Transports de Sabadell),
havien d’arribar els nous combois que donarien servei a l’ampliació
horària i de recorregut, que es proposa a Sant Quirze. Tanmateix,
havia d’entrar en funcionament l’abonament social, per la gent amb
menys recursos tant a Sant Quirze com a Les Fonts.
Doncs sembla que Terrassa ha canviat el sistema d’abonament
social i Sabadell no dóna notícies de l’ampliació horària.
Així, que de moment, ni una cosa ni l’altra.

BARRI DE LES FONTS
SANT QUIRZE

TERRASSA

SI

NO

A Can Parellada

A Can Parellada

Poliesportiu

SI

NO

Centre Cívic

SI

NO

Bus

NO

SI

IBI (2020)

0,5682

0,724

Impost vehicles (8—11 cv)

63,18

68,16

Taxa guals (2 metres)

23,39

141,78

Escombraries (4 residents)

125,95

118,11

Escola Primària
Institut

A tot això, caldrà ara veure, quin interès econòmic pot haver-hi darrera d’aquesta segregació.

Es consultarà als veïns què volen?
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