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“NI PARAULES, NI HÒSTIES” 

Amb aquestes paraules va despatxar l’alcaldessa, el torn de precs i 
preguntes en el Ple Municipal, justament quan una cinquantena de 
veïns, estaven presents per protestar, pel deficient servei d'autobús 
a l’Hospital de Terrassa. 
Aquest és, doncs, el tarannà que 
l’alcaldessa utilitza quan es critica 
la seva gestió i que, 
malauradament, ens recorden les 
formes d’altres temps, que 
pensàvem ja estaven fora de lloc. 
I és que els polítics de baix nivell, 
com ara tenim a Sant Quirze, 
pensen que guanyar unes eleccions significa el “ara mano jo”, quan 
el que els hi demanem és que gestionin, no que es pensin que estan 
en un regne feudal. 

EL CONSELL DE POBLE, QUE ÉS? 

Fins a octubre de l’any passat, teníem 17 autobusos que feien el 
recorregut Sant Quirze-Hospital-Terrassa-Rubí-Sant Cugat. Després 
els van reduir a 9 que tan sols arribaven a l’Hospital. 
Quan la ciutadania es mobilitza i protesta, diuen que posen 7 
expedicions més, vas a la parada i de 9 autobusos que hi havia, ara 
n’hi ha 10. Aquí poden passar dues coses o no saben sumar o ens 
prenen per imbècils. 
Si li donen hora per fer-se una radiografia o una mamografia a les 
16:30 hores, vagi en bus i expliqui’ns la seva experiència, s’hi torna. 

EL CONFLICTE DEL BUS O COM 2+2=32 

Actualment hi ha diverses localitats que tenen un organisme que 
alguns anomenen, Consell de Ciutat o de Poble i que està pensat per 
fer de control ciutadà del govern polític dels Ajuntaments. 
Es tracta d’una figura en la que diferents ciutadans, aliens a partits 
polítics, participen en les decisions municipals, fent informes o 
donant les seves opinions en diferents temes. 

El 99% dels municipis que el tenen, estan tallats 
pel mateix patró i  estan presidits pels respectius 
alcaldes/esses i, bàsicament, només emeten 
informes sobre pressupostos i taxes municipals. 
A Sant Quirze, com no podia ser d’altra manera, 
no tenim aquesta figura, malgrat que els partits 

polítics en els seus programes, en fan menció i, fins hi tot, hi ha anys 
en que  s’hi han pressupostat diners. 
Un Consell de Poble hauria de ser totalment independent, que 
pogués emetre informes, tant si venen de l’Ajuntament, com dels 
propis ciutadans, hauria de poder actuar amb tota la informació , 
transparència i independència del poder polític, hauria d’estar 
format per diferents  entitats (culturals, esportives, socials, ONG) i 
diferents persones, no vinculades a aquestes, com comerciants, 
professionals,  estudiants, etc..  
Hem extret algunes conclusions que hem penjat a la nostra web i 
que en els propers mesos intentarem debatre-les, amb més entitats 
i ciutadans en general, per tal de que els partits polítics s’hi 
impliquin, de cara a les  properes eleccions municipals del mes de 
maig.   
Trobareu tota la documentació a: 

www.favsq.org/conselldepoble.html 

http://www.favsq.org
http://www.favsq.org/conselldepoble.html


2015 QUÈ PAGAREM I EN QUÈ S’HO GASTARAN 

Si no és membre d’alguna de les 132 famílies nombroses  o el seu 
cotxe té més de 30 anys, el 2015 no notarà cap canvi en els impostos. 
La raó està en que el proper mes de maig, tenim eleccions municipals 
i seguint la manera de pensar habitual dels nostres polítics, toca no 
apujar els impostos i així oblidar els darrers quatre anys. 
Però què passa amb el què hem de gastar? No s'apugen els salaris 
municipals, el preu de l’electricitat, el dels manteniments? 
Per quadrar el pressupost caldrà reduir despeses, esperar ingressos 
extres o endeutar-se, per poder acabar l’any 2015 i així el 2016, amb 
les eleccions ja fetes, apujar  els impostos per sobre de l’IPC. 

VÍDEOS 

Intentem des de la nostra web, poder-vos fer arribar el màxim 
d’informació del que passa a Sant Quirze. En aquest apartat anirem 
penjant els vídeos de sessions municipals i d’altres que creiem poden 
ser del vostre interès. Podeu trobar-los a: 

www.favsq.org/videos.html 

TORNA LA FANFÀRRIA 
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Farà 3 anys que va deixar de publicar-se l’INFORMEM o fanfàrria com 
l'anomenem. Ara es torna a editar de la mà de l’empresa INTUS, 
empresa lligada a CiU i regentada per Esteve Escuer, que va estar  
cridat per la Fiscalia anticorrupció pel cas Palau.  
Com no podia ser d’altra manera, neix amb la vista posada a les 
properes eleccions municipals del 2015 i el primer número, ja està 
dedicat a explicar  projectes d’inversió, que esperem no siguin una 
presa de pèl, com el de les línies elèctriques. 

El 2015 gastarem uns 800.000€ menys que el 2014 i ho farem en dos 
capítols:  la inversió i els crèdits que hem de tornar, això sí, 
augmentarem les despeses de personal que ja passen a ser la  
principal despesa (quasi 8 milions d’euros). 
Per posar un símil que tothom entengui, portem 4 anys en el que tan 
sols gastem en els serveis que necessitem (llum, escombraries, 
parcs, etc...) i en una legió de quasi 200 funcionaris, això sí, no 
invertim ni un euro en la nostra casa, simplement esperem que els  
altres (Generalitat, Diputació) ho facin, mentre nosaltres ens 
dediquem a  guarnir-la amb floretes, mentre va caient a trossos. 
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