
federaciódeveïns 

WWW.FAVSQ.ORG Nº 22 SETEMBRE - 2014 
PUBLICACIÓ SENSE  

SUBVENCIÓ MUNICIPAL 

Col·labora amb nosaltres, subscriu-te ! 

NOVES ANTENES DE TELEFONIA MÒBIL 

SANT QUIRZE BALNEARI DE POLÍTICS 

Quatre noves antenes de telefonia mòbil s’instal·laran a Sant Quirze 
properament, als dipòsits d’aigües de Can Casablancas i del carrer Pompeu 
Fabra i al carrer Guilleries i la deixalleria municipal. 

Aquesta instal·lació ha vingut precedida d’un 
desplegament de propaganda, sobre la temuda radiació 
d’aquest tipus d’aparells. 
Així, doncs, aquest desplegament s’ha vestit amb la 
presència del GECODIT (Generació per Consens pel 
Desplegament de les Infraestructures de Telefonia Mòbil) 
entitat de la Universitat Autònoma de Barcelona que no 

oblidem, és finançada per aportacions d’empreses privades. 
Una comissió de seguiment en la que, curiosament, queda ajornada la 
representació de la ciutadania, ens informarà d’aquestes instal·lacions. 
Posteriorment a tot això, la nova Llei de Telecomunicacions, en el seu article 
29, permet a les operadores, l’ocupació de propietat privada i en la que els 
Ajuntaments, tan sols podran al·legar deficiències d'ordenament urbanístic. 
Al final les antenes s’instal·laran, la comissió de seguiment no farà cap reunió, 
tampoc es nomenaran representants veïnals i el que és pitjor, ningú ja ens 
informarà del desplegament, dels mesuraments de radiació, etc... 
I és que els diners manen i això ho saben perfectament, les companyies, els 
polítics i també el GECODIT. 

Una investigació duta a terme pel CSIC (Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas) l’any 2007 i coordinada per l’empresa APPLUS de Bellaterra, va 
observar que les cèl·lules humanes, sotmeses a radiació electromagnètica 
continuada de baixa intensitat, afectava al teixit adipós de les persones. 
En aquesta investigació hi varen estar presents, especialistes de la Universitat 
Politècnica de Catalunya, de l’Hospital Ramón i Cajal, de la Fundació Bosch i 
Gimpera de la Universitat de Barcelona i de la Universitat Ramón Llull. 
Les proves es van realitzar aplicant 5 vegades menys la radiació legal permesa i 
com era d’esperar, es van deixar d’investigar. 

SABIA QUE... 

A poc menys d’un any de les eleccions, l’Ajuntament s'afanya a fer 
contractacions. D’aquesta manera, si els partits actuals en el govern municipal 
(CiU, PSC I PP) no surten escollits, els seus  afins queden ben col·locats. 
Amb aquesta premissa, dos han estat els nous afortunats amb un lloc de treball. 
Jordi Vallhonrat: Cap de Desenvolupament Urbà i Sostenibilitat, funcionari en 
excedència de l’Ajuntament de Sabadell, que sembla ser no va poder retornar al 
seu lloc de treball, al no superar la prova de reincorporació i com no, a Sant 
Quirze li han trobat el lloc ideal, on cobrar un salari més que digne. 
Marc Monells: Cap de Serveis Personals,  persona lligada a Lluis Recoder del 
que va fer d’assessor en la seva etapa  a l’Ajuntament de Sant Cugat i, 
posteriorment, de cap de relacions institucionals de la Conselleria de Territori, 
quan aquest va ser anomenat conseller. Al plegar Lluis Recoder de la política, 
també el partit li ha buscat un lloc ben pagat, al nostre Ajuntament. 
Ambdós amb un cost aproximat d’uns 70.000 €/any i amb una cotització 
màxima a la Seguretat Social. 

L’ALCALDESSA TAMPOC SABIA EL QUE COBRAVA 
Al contrari que la resta de mortals 44 alcaldes, entre ells la nostra alcaldessa, 
cobraven quantitats de la Federació de Municipis, sense cap justificació i sembla 
ser que cap, sabia el concepte del que cobrava. 

Aquesta Entitat, a l’igual que l’Associació de 
Municipis, són Entitats creades pels partits 
polítics i la seva finalitat, assessorar als 
municipis. 
Assessorar en què? La Diputació no assessora 
els municipis? Per què tenim un pressupost 
jurídic a l’Ajuntament? Per què paguem a les 
dues associacions? 

Tothom està ofès, tothom torna els diners i nosaltres, igual que la propaganda 
electoral, també ens imaginàvem més.  



POLIESPORTIU, UN POU SENSE FONS? 

Una infraestructura municipal, amb un futur dubtós, en la que hi hem abocat 
molts diners i que dependrà de la inversió privada per subsistir. 
  
Fem una mica d’història: 
La gestió del poliesportiu es va assignar el juny de 2004, a l’empresa IGE, 
empresa lligada a Enric Truñó (ex regidor del PSC de l’Ajuntament de 
Barcelona). 
Es va signar per un període de 5 anys renovable, per un màxim de 10, que ja 
han vençut. 
L’any 2009 i 2010 es van invertir uns 900.000 € en projectes de millora dels 
vestuaris i ventilació de la piscina municipal. 

Segons els actuals responsables 
municipals, caldria invertir entre 4 i 
5 milions d’euros, per construir un 
nou annex, amb piscina interior i 
vestuaris nous, clausurant la piscina 
interior actual i aprofitant les seves 
instal·lacions per altres usos. 
Tota aquesta inversió, passa per 
adjudicar a una empresa privada el 
poliesportiu, que faci les obres 
corresponents i donar-li un llarg 

període de temps, perquè recuperi la inversió feta. 
  
Què significa això?: 
D’entrada necessitarem molts més usuaris dels que actualment té el 
poliesportiu, incrementar les quotes d’utilització i trobar una empresa que 
arrisqui els seus diners en aquest projecte. 
  
Què pot passar?: 
Que no trobem cap empresa, ni Entitat Pública que vulgui invertir aquesta 
quantitat de diners en el poliesportiu, o que els usuaris es donin de baixa pel 
increment del cost, amb el que seguirem amb unes instal·lacions, que en alguns 
casos no compleixin les mides legals, que estan saturades i que amb el temps, 
caldrà seguir invertint en la reparació, manteniment i millora necessària pel pas 
del temps: en resum, un pou sense fons.  

PROBLEMES, PROBLEMES I MÉS PROBLEMES 

El comerç local no es promociona, ni es fa res per donar-lo a conèixer als 

ciutadans. Darrerament ha deixat de funcionar l’Associació de 
Comerciants de Sant Quirze. La regidoria de turisme, comerç i 
ocupació, amb una despesa en funcionaris de 230.000€, es 
dedica a fer les “nit d’empresa”, el “centre de 
desenvolupament econòmic”, “Master Class Innovar x 
Creixer” i un reguitzell de tonteries, més pròpies`d’una gent 

que ha de justificar el seu sou, que d’un poble i un comerç que necessita 
subsistir i promocionar-se, envers les grans superfícies, que no tan sols tenim al 
costat, sinó que el propi Ajuntament autoritza crear-ne més. A on viu la gent? A 
on compren? Existeix un estudi de comerç local?  
En tot cas a nosaltres no ens donaran les dades, tenen 230.000 raons per no fer
-ho, els hi va el seu negoci. 
Uns veïns han presentat prop de 500 signatures a 
l’Ajuntament, per tal de que es doni solució al tema del 

transport públic que recordem, va reduir considerablement 

el seu servei, no tan sols en recorregut, sinó en horari. 
La resposta de l’Ajuntament ha estat que no és de la seva responsabilitat i que 
tot i que ho sabien un any abans, no pensen fer res, ni tan sols per ajudar a 
totes aquelles persones que sense feina o amb una pensió minsa, han de pagar-
se un taxi, per tal de no tenir que esperar hores a la parada de l’autobús. Això 
és el que l’Ajuntament anomena SQ Viu. 

Qui no ha vist a Sant Quirze, un 
escapament d’aigua o un forat a l’asfalt 
del carrer? Caldrà que tots sapiguem que 

la xarxa de clavegueram és molt 

antiga i la de distribució de l’aigua 
data dels anys 70 i està feta amb 
fibrociment, un material que amb la 

pressió que actualment tenim a la xarxa, va rebentant poc a poc.  
El que passarà en un futur està més que anunciat: Caldrà un munt de diners per 
fer noves aquestes xarxes, ens endeutarem i ho haurem de pagar en el futur. 
Mentre tant, portem anys sense invertir un euro, gastant-nos els diners en 
pagar salaris de funcionaris i més funcionaris i tot el que invertim, és en coses 
que es veuen però que, malauradament, no ens serveixen de res.  


