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NOVES FORMES PER A NOUS TEMPS…
Últimament, es parla molt de canviar les coses, d’afrontar nous reptes amb 
noves fórmules… i la primera sorpresa que un té és la facilitat amb la que 
l’etiqueten. Polític. Molts nous temps i moltes noves formes, però tot acaba 
sonant com sempre: que si m’has de vendre il·lusió, que si s’ha de seduir a 
l’electorat, que si a veure què m’ofereixes…

Noves formes per a nous temps, suposa que veïns com nosaltres, sense res 
a guanyar, que estan molt bé a casa seva dedicats a les seves coses, donin un 
pas endavant i s’exposin a l’escrutini públic per el bé dels seus conciutadans.  
Que gent disposada a sacrificar part del temps dedicat als seus éssers estimats 
o al seu treball, doni un pas endavant per el bé d’altres.  Noves formes suposa 
que, com a ciutadans, assumirem RESPONSABILITAT en assumptes que 
afecten de forma decisiva a les vides dels nostres veïns i a les nostres. Que 
ningú s’enganyi, TOTHOM està millor a casa seva.

D’uns anys ençà la ciutadania es queixa de que dóna als polítics un xec en 
blanc, i que durant els quatre anys següents s’ignoren les seves veus i els 
seus problemes, fins que se’ns torna a necessitar per votar. Tornen aleshores 
els cants de sirena i l’exaltació als grans valors…  Però són els fets i no les 
paraules els que hauran de definir-nos.  

I per això estem aquí, per il·lusió, per sentit de responsabilitat, o per provar 
si fer les coses d’una altre manera és realment possible.  I no per demanar 
un xec en blanc, perquè si hem de treballar per canviar això, ha de ser entre 
tots.  Al cap i a la fi, nosaltres, els nous “polítics” no som més que veïns, pa-
res, marits i mullers, jubilats, estudiants, professionals… Gent, que ens equi-
vocarem com hem fet sempre, i segur que ho seguirem fent; i que posarem 
tot el nostre esforç, també com sempre, en aprendre dels errors  i continuar 
endavant.  No som LA solució.  En tot cas, part de la solució.  La resta depèn 
de TOTS vosaltres.

Perquè és igual d’inútil deixar-se portar per les dolces paraules que fer-ho per 
la “febrada” del moment, deixar anar quatre exabruptes, i reservar-se per a la 
queixa.  És hora de treballar.
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Gestió municipal i participació ciutadana
• Apropar la Gestió Municipal als ciutadans.

-Facilitar al màxim la realització dels tràmits administratius. 

-Obrir l’ajuntament els matins dels dissabtes, per tots aquells veïns que no 
puguin accedir al consistori durant l’horari habitual entre setmana.

• Fomentar la participació dels ciutadans en la construcció dia a dia de la realitat del 
nostre poble i tots els projectes que l’afecten.

-Recuperar les reunions periòdiques que vam establir en el nostre anterior 
mandat amb les associacions de veïns, voluntaris de l’ADF,  i els col·lectius 
de caçadors.   

-Reunions regulars amb associacions culturals, comerciants i empresaris.

-Reunions informatives, per tal que els ciutadans coneguin i puguin partici-
par en la confecció dels pressupostos i de les ordenances municipals/fiscals 
abans de la seva aprovació.

• Transparència en la gestió. La gestió transparent dels afers públics és un dret ciu-
tadà que moltes administracions públiques s’han resistit a reconèixer i complir. Per 
ISQS és un deure ineludible. 

-Publicació regular i puntual de les Actes de plens i Juntes de Govern.

-Balanç anual entenedor de la gestió (pressupost, despeses de personal, in-
versions, etc.).

•Controlar despesa i recursos. Millorar  els serveis municipals. Intentar reduir la des-
pesa municipal, revisant-les per valorar la seva necessitat.

-Reduir la despesa de l’equip de govern. La candidata a alcaldessa, que ja 
rep una pensió de la Seguritat Social, renuncia a la remuneració pel càrrec, 
limitant la seva despesa a les assistències als òrgans de govern i les dietes 
ocasionades per l’exercici del càrrec. Es reduirà les despeses dels regidors 
amb les aportacions de la Generalitat com ajuts a la gestió municipal.

-Incidir en la recerca de recursos (subvencions, donacions) per millorar els 
serveis dels ciutadans.

Educació i lleure
• La Llar d’Infants i l’Escola van ésser els projectes troncals del nostre anterior man-
dat, i volem continuar amb la feina iniciada, i oferir tot l’ajut i suport, tant logístic 
com econòmic que projectes integradors com aquests mereixen.

-Especial atenció a reunions amb l’AMPA i amb la direcció i els / les mestres 
de l’escola i la llar d’infants per coordinar les seves necessitats i els recursos 
disponibles.



De tot això i algunes coses més en podem parlar distesament gaudint d’un vermut el proper 
dia 16 de maig a les 12 del migdia, al restaurant La Masia de Les Clotes, en el ja tradicional

Recordeu que podeu trobar informació ampliada de tots aquests assumptes a les vostres 
bústies, i també a les nostres webs www.08189.cat i www.independents-sqspm.org on també 

podeu deixar idees i suggeriments sobre tot allò que considereu que s’hagi de millorar
al poble. És una tasca que ens concerneix a tots.

ACTE DE CAMPANYA

-Reprendre el suport a la gestió administrativa que ja vam donar a l’AMPA 
durant el mandat 2003/2007.

-Reprendre el manteniment. Reformes, i millores mòduls i accessos (pàr-
quing, proteccions vials)

-Estudi de la possibilitat i/o oportunitat d’unificar els espais de la llar d’in-
fants i l’escola per tal de facilitar als pares l’accés i trasllats dels infants.

•Fomentar i optimitzar l’ús d’espais comuns.

 -Millorar l’aprofitament de la Pista Poliesportiva del Parc de l’Aigua.

 -Habilitar zona d´estudis, biblioteca, wifi, xarrades i tallers ocupacionals.

• Fomentar festes populars, fires i mercats i activitats culturals i econòmi-
ques que puguin beneficiar la vila. 

Convivència i civisme
• Viure en un entorn natural com el que gaudim a Sant Quirze, és un privilegi que 
hem de mantenir i defensar entre tots. S’ha de vetllar per el respecte a l’entorn, fo-
mentant el civisme.

-Fomentar el reciclatge i cuidar la neteja de vies i espais públics.

-Tallers informatius i formatius.

Infraestructures i eficiència energètica
• Treballar per millorar les infraestructures en telecomunicacions, tant importants i 
necessàries en un món cada vegada més connectat.

• Millorar les vies d’accés i la interconnexió entre els diferents espais que confor-
men el nostre poble. Recuperar el projecte d’arranjar una sèrie de camins que puguin 
facilitar tant activitats d’oci com l’accés en cas d’incendi o intervencions forestals.

• Gestionar l’acabament del clavegueram de la zona Centre i Parc de l’Aigua, i 
avançar en la millora de la xarxa de clavegueram de la població.

• Volem executar l’acord urbanístic i regularitzar la urbanització de Les Clotes.

• Aprofundir en l’aplicació de sistemes de millora energètica i energies renovables. 


