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LOS ROSALES 50 ANYS DESPRÉS 

QUIN PAL !!!! 
Sant Quirze s’està convertint en el paradís dels pilons a la via 

pública. 

  
Els trobem a quasi tot arreu, són de totes les 

formes, mides,  colors, que envaeixen la via 

pública, que tenen un mussol gravat, públiques 

que són d’ús privat, etc... 
  

Però quin criteri es segueix per utilitzar aquests 

pilons? CAP 

  
EFICIÈNCIA: en lloc de multar, es col·loquen pilons i llestos: 

cost 40€ cadascun. Un exemple, el carrer Barcelona de 500 

metres de longitud hi ha un total de 208 pilons, seguit del 

carrer Pau Casals, amb 100 pilons i 150 boles de formigó. 
  

La bogeria ha arribat a tal punt, que es posen als 

passos de vianants, a les parades d’autobús, no 

deixant aparcar ni als cotxes, ni al propi autobús; 

posem barreres que envaeixen la via pública amb 
el sol criteri de la queixa d’un veí que, una vegada 

no va poder treure bé el cotxe del pàrquing o algú 

que té més o menys influències a l’Ajuntament. 

Això sí, no es fa una rebaixa d’una vorera, perquè 
pugui passar un minusvàlid, motiu: NO ÉS 

EFICIENT. 

 

I així ens va, alguns es deixen la part 
posterior del cotxe en un pal, algun cec ha 

tingut que aprendre per on passar i el gossos 

han trobat a on aixecar la pota. 

Tot plegat una manera de gestionar que no 

entenem i que ens està costant molts diners. 

La nit del 25 al 26 de setembre de 1962, van caure 95 litres/m2 
en 45 minuts i uns 225 litres al llarg del dia. La riera de Can 

Feliu, la de Can Barra i el torrent de 
Barbau, es van convertir en un riu, 
dues vegades més ample que l’Ebre. 
  
Aquesta riuada es transformà en 
tragèdia a tota la zona del Vallès  i 
s’emportà un miler de vides humanes 
per endavant. A Sant Quirze, això es 

va traduir en la inundació del barri de Los Rosales, amb la 
conseqüent pèrdua de vides de persones que hi vivien. 
  
“L’aigua havia arribat per sobre les 
teulades, el fang ho envaïa tot. La 
riera havia quedat taponada a nivell 
del pont dels Ferrocarrils, per això  va 
fer el mal que va fer. Tot era enfangat 
i podrit, aquella gent es va quedar 
sense res.” 
  

Aquell mateix any, a la nit de Nadal, 
hi hagué la major nevada que recorda Sant Quirze, amb gruixos 
entre 70 i 80 cms. de neu. 
  

Ara, 50 anys després, recordem a tots aquells veïns, que venint 

a Sant Quirze buscant unes millors condicions de vida, van 

perdre la vida en aquestes inundacions. El nostre homenatge i 

el més sincer record.  

Consulta tota la història de Sant Quirze a:  

www.favsq.org/historia.html 



Montserrat Mundi 
Alcaldessa 

71.500 €/any 

Jaume Cols 
3er. Tinent d’Alcalde 

64.300 €/any 

Daniel Sánchez Gil 
Assessor d’esports 

40.600 €/any 

Antoni Rebolleda 
2on. Tinent d’Alcalde 

64.300 €/any (*) 

Joan Ignasi Sanchez 
Cap d’Alcaldia 

Ex-President CiU de 
Sabadell 

61.000 €/any 

Jordi Huguet 
Cap de Territori 
61.000 €/any 

Sònia Bartrés 
Tècnica Promoció Econ. 

45.100 €/any 
 

Juan Carlos Jerez 
Cap Recursos Humans 
Ex-caporal Guàrdia 
Urbana de Badalona.  

65.900 €/any 

Juan Antonio González 
Inspector de Policía 

Caporal Guàrdia 
Urbana de Badalona. 
Ex-company de Juan 
Carlos Jerez 

69.300 €/any 
 

Ant. Alonso Permanyer 
Cap Via Pública 
65.800 €/any 

Carmen López García  
Tècnica Territori 

62.600 €/any 

  RELACIÓ DE PREMIATS AMB UNA FEINA 
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Membre PSC Baix Llobregat 
L’any 2009 prepara les bases del concurs per la 

seva plaça. 

1 

Membre PSC Baix Llobregat. Nomenada 1 mes abans de 
les eleccions del 2011 
Ex-advocada de la Junta del Castellet 

1 

2 
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Nomenat Inspector de Policia Local irregularment, segons 
sentencia del Tribunal Contenciós Administratiu 
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6 
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Provinent de l’Ajuntament de Cervelló (Baix Llobregat) 
Portat a Sant Quirze pel Sr. Rebolleda, malgrat tenir 5 
arquitectes a l’Ajuntament. 

(*) Encara que no trobem publicat res, sembla que actualment treballa per 
l’Ajuntament de Sabadell. 
Fonts: Ajuntaments de Sant Quirze, Cardedeu i Calafell, PSC, CiU, El País, El Periódico, 
Diputació de Barcelona, Butlletí Oficial de la Província, Diari Oficial de la Generalitat. 
Salaris bruts anuals (cost pel contribuent). 
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Jutjat i exculpat pel cas 3% 
Acusat de nou per la Fiscalia Anticorrupció per 
assignacions fetes a Sant Quirze. 

Ex-regidora de Comunicació de CiU a Cardedeu , ara a 
Sant Quirze com a Tècnica de Promoció Econòmica 

 

Plega de la formació de CiU a Sabadell per 
desavinences.  

Desconeixem perquè a 
Sant Quirze cal un 
assessor d’esports. 
P r èv i amen t  s ’h av i a 
intentat nomenar un 
a d v o c a t  a m b 
incompatibilitat amb una 
feina privada. 
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Es l’home a l’ombra de CiU a Sant Quirze. 

Passa a treballar a l’Ajuntament de Calafell d’on es 
destituït al canviar el govern municipal. 


