El Blau de Sant Quirze
L’any 2014 el govern municipal format per CiU, PSC i
PP concedia tres permisos d’obertura d’activitats, un
saló de ball (Ball Sant Quirze – go), una discoteca
(el Waka-Waka) i un cafè teatre (el Blau).
Aquest últim ha estat tancat els darrers anys, fins
que el propietari l’ha llogat a un empresari més
interessat en muntar una discoteca, activitat no permesa
en aquest local, que un cafè-teatre. Les conseqüències no han
tardat en veure’s, soroll, trencadisses, brutícia, baralles, etc...
E n u n p r i m e r m o m e n t , e s va s o l · l i c i t a r e l p e r m í s p e r
discoteca i va estar denegat per l’Ajuntament, posteriorment
es va modificar la documentació per un canvi de nom
de l’activitat que ja estava regulada o sigui cafè-teatre.
I a partir d’aquest moment comencen les interpretacions
del que és un teatre i una discoteca, per exemple, portar
un DJ es considera un espectacle no una discoteca.
Mentre els veïns, han estat tallant l’accés al carrer Priorat
tots els dissabtes per la nit en protesta, l’Ajuntament
assegura que es tancarà per incomplir la normativa, fins
i tot el regidor d’urbanisme en una reunió amb el veïnat,
assegurava que a l’agost ja estaria tancat, però en el
moment de redactar aquest article, el 17 de setembre tornen
a obrir, els problemes al carrer tornaran i si no es fa res,
al final convertiran Sant Quirze en la discoteca del Vallès.
Mentre uns veïns els hi sembla be que hi hagi
llocs d’oci al poble (mentre no sigui a costat
de casa) , d’altres no en vo len sen tir n i a
parlar i si no ens sentem a parlar-ho, tot
acabarà desbocant-se en prejudici de tothom.

Amb el suport de l’Ajuntament de
Sant Quirze del Vallès

federaciódeveïns
EL FUTUR DE SANT QUIRZE, POSEM-NOS LES PILES
Si mirem enrere, veurem que Sant Quirze ha quintuplicat la seva
població en 50 anys, arribant als 20.156 habitants a dia d’avui.
A q u e s t c re i xe m e n t h a c o m p o r t a t t e n i r q u e i n c re m e n t a r
els serveis escolars, sanitaris, de recollida d’escombraries,
correus, clavegueram, etc... però com sabem, no
es va fer amb previsió sinó a fets consumats.
Mirem ara cap el futur:
Població Sant Quirze (2021)
de 0 a 19 anys: 4.915
de 20 a 39 anys: 4.117
de 40 a 59 anys: .702
de 60 a 79 anys: 3.654
80 o més anys:
768

immigracions: +74
naixements: +137
emigracions:
defuncions:

-80
-161

De seguir el mateix ritme, dins de 20 anys, haurem perdut part
de la població i el percentatge de gent gran, serà molt superior a
l’actual i, conseqüentment, augmentarà el nombre de defuncions.
De vegades l’estadística no és tan simple, però val a dir que les
condicions de treball, els salaris, els preus, l’habitatge, els serveis,
impostos i l’emigració per buscar feina, poden fer que les coses
siguin pitjor del que hem pensat i aquí, és on ha d’aparèixer l’enginy,
dels qui han de gestionar el poble i preparar-lo, per tal de tenir serveis
que la gent gran necessitarà, habitatges pel jovent, transport públic,
serveis sanitaris i residencials (que ara no tenim) i moltes coses més.
Així que no tan sols, qui es presenta a les eleccions municipals
del 2023 ha de posar-se les piles, sinó que els que hem de
votar qui ens gestionarà, haurem de filar prim a l’hora d’escollir.
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Normatives i reglaments, n’hi ha per regalar i vendre
Des del gener del 2020 fins al dia d’avui, s’han publicat fins un total de 18 normatives, ordenances i
reglaments, tot un rècord de generació de documents que regulen la vida a Sant Quirze, però es fan
complir?
Encara veiem patinets i bicicletes per les voreres, molta gent desconeix que existeix tarifa social
a l’autobús i en resum no veiem un seguiment d’aquestes normatives i el seu compliment i, molt
especialment, en una època d’increment de l‘incivisme, ocupacions i sorolls.
Quelcom no funciona i ens preguntem si serveix per alguna cosa tanta normativa.
CIRCULACIÓ DE VIANANTS I VEHICLES A LA VIA PÚBLICA
AUTOCONSUM ENERGIA FOTOVOLTÀICA
ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS
SERVEI D’AIGUA
PARTICIPACIO CIUTADANA

MESA DE L’HABITATGE

REGLAMENT DELS HORTS MUNICIPALS

SANT QUIRZE, LA SUÏSSA DEL VALLÈS

PLANEJAMENT URBANÍSTIC
SERVEI RECÀRREGA DE VEHÍCLES
MESA D’ECOLOGIA URBANA
OCUPACIÓ D’ESPAIS PÚBLICS
PREMIS I DISTINCIONS

