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La figura del Sereno es va crear a Espanya a principis del segle 
XVIII i a la dècada de 1970, encara el veiem pels carrers de 
Sant Quirze. La seva funció principal, era la vigilància nocturna 
i el servei a la ciutadania que ho precisés, ja fos davant d’una 
situació greu o per despertar en hores tempestuoses. Al seu pas 
se’ls sentia donar l’hora i anunciar el temps, per això “las doce 
en punto y sereno”; controlaven l’enllumenat públic i avisaven 
als bombers en cas necessari. Portaven com a arma defensiva, 
un pal de fusta acabat amb punta de ferro, anomenat “garrota” 
i un pito de coure que els servia per avisar la policia, el famós 
pito del sereno.

Un fet curiós era la manera que tenien de despertar la gent, 
a partir d’una corda amb nusos: el nombre de nusos equivalia 
a l’hora de despertar-los. Tres nusos, desperta’m a les 3 de la 
matinada. La figura dels serenos avui també serenes, es veu cada 
cop més necessària als carrers de Sant Quirze. 

Tenim gent a l’atur que podria fer aquesta feina. Avui enlloc 
de “pito”, portarien mòbil amb aplicacions que servirien per 
contactar amb la policia, bombers o amb qui faci falta. Enlloc 
de donar el temps i l’hora, podrien acompanyar a nois, noies, 
persones grans que venen per la nit des del tren o autobús. La 
seva arma defensiva ha d’ésser la policia; el seu objectiu, estar 
vigilant de qualsevol fet que pugui ser un perill. 

Cornellà ha començat fa poc a incorporar serenos i serenes, una 
de les seves funcions més importants, és la de “vetllar per la 
tranquil·litat de la ciutadania, especialment de les dones i per 
altres col·lectius, com gent gran”. Ajuntament de Sant Quirze, 
posa’t les piles, parlem-ne. Aquest poble necessita, ara més que 
mai, serenes i serenos.

Amb el suport de l’Ajuntament de
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EL PITO DEL SERENO
federaciódeveïns

NO GUANYEM PER DISGUSTOS

Quan semblava que acabàvem amb el malson del COVID, 
ens arriba per l’est, el conflicte entre Rússia i Ucraïna.
 
Algú pot pensar que això ens cau molt lluny, ans al 
contrari, podem veure com determinats productes 

desapareixen dels estants dels supermercats, 
s’encareixen els preus de l’energia, però el 
pitjor, ens arriba en imatges de destrucció, 
dolor i milers de refugiats, allunyats de la seva 
terra, les seves costums i la seva vida. 

Des de 1992 a la guerra de Bòsnia, no veiem aquestes 
imatges, fruit de la intolerància, la manca de diàleg i els 
interessos econòmics.

I mentre tot això succeeix, aquí continuem amb 
la nostra problemàtica i intentant trobar un 
futur millor per a tots, no oblidant que un de 
cada tres quirzetencs, ha patit COVID i que han 
estat 76 persones les que han perdut la vida, 
que estem en ple procés de municipalització d’aigua, 
amb un mal servei d’autobús, amb un projecte de 
renovació del poliesportiu amb cost de 15 milions d’euros, 
sense oblidar els problemes de circulació, de via pública, 
de seguretat i d’altres, que anirem seguint i reclamant 
solucions, a l’actual Ajuntament i al que esdevingui, fruit 
de les eleccions de maig de l’any vinent.



MAPA DE LA XARXA
Quan finalitzin les obres d’interconnexió dels 
d ipòs i ts ,  que està  duent  a  terme Aigües  Ter 
Llobregat (octubre 2022), segons CASSA (Aigües 
de Sabadell), patirem una manca de pressió a les 

parts més altes de l’Avinguda Egara, Mas Duran i el centre 
del poble. 
Segons ATLL això no succeirà, doncs el subministrament 
des dels dipòsits de Serra Gall iners, tindrà suficient 
pressió per donar servei a aquestes zones.

Item dades
Abonats domèstics 6.393
Número total d’abonats 7.673
Consum m3 1.176.644
Rendiment xarxa % 74,88
Capacitat dipósits m3 7.750 
Quilómetres xarxa 132,43
Consum mitjà abonat/m3/any 153,35

Font: CASSA (Aigües de Sabadell) any 2020

L’aigua és un dret humà essencial, reconegut l’any 
2010 per l’Assemblea de les Nacions Unides. 
S ó n  e l s  A j u n t a m e n t s  e l s  e n c a r r e g a t s  d e 
proporcionar aquest servei als ciutadans, que ho 

poden fer directament o subcontractant-lo. 
A Sant Quirze es va assignar l ’any 2003 a Aigües de 
Sabadell, per a dur a terme aquesta tasca. Ara, a partir 
del  2023,  serà l ’Ajuntament qui  gest ioni  e l  servei , 
mitjançant una empresa municipal. 
És difícil pronunciar-se a favor o en contra d’aquesta 
mesura, malgrat estar a favor dels serveis bàsics públics, 
no hem d’oblidar quina ha estat la posició dels partits 
polítics a l’Ajuntament, els darrers 20 anys de gestió 
d’aquest servei.


