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Sant Quirze del Vallès segueix plenament compromesa amb la defensa del dret
d’autodeterminació del poble català
El govern vol reafirmar el seu compromís amb els drets fonamentals individuals i col·lectius
que es van vulnerar l’1 d’octubre de 2017 i que avui se segueixen vulnerant.

Avui, 1 d’octubre de 2019, des de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès s’ha volgut retre
homenatge, recordant i seguint amb la lluita endegada per centenars de milers de
persones l’1 d’octubre de 2017 i que d’ençà aleshores els municipis seguim plenament
compromesos amb compromeses amb el lliure exercici a decidir el nostre futur.
A nivell local, inicialment la fiscalia va dirigir les acusacions contra més del 70% dels
alcaldes i alcaldesses del nostre país. També dos anys després, es segueixen instruint
penalment causes contra alcaldes i alcaldesses que l’únic que van fer és estar al costat de
la ciutadania i les nostres institucions.
Els ens locals del nostre país vam donar suport al Govern de la Generalitat i al Parlament,
però sobretot als ciutadans i ciutadanes de Catalunya que d’una manera pacífica van voler
expressar la seva voluntat lliurement. Aquesta data va tenir com a resposta des del mateix
dia la repressió i l’aplicació de l’article 155 per anul·lar les institucions catalanes.
Dos anys després, la ciutadania manté ferma la voluntat democràtica del dret a
l’autodeterminació i l’Estat no ha fet res per solucionar dialogadament la situació. Lluny
d’això, hem assistit a una persecució policial i judicial constant a ciutadans, entitats
socials, electes locals i als nostres representants al Govern i al Parlament.
L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, manifesta que “continuarem defensant amb fermesa i
convicció l’esperit de l’1 d’octubre, l’esperit d’unitat, de treball conjunt, discret i alhora
efectiu, a favor de la República catalana. Amb forces renovades després de les eleccions
municipals del maig del 2019 i amb les mateixes ganes i il·lusió que hi vam posar per fer
possible el Referèndum a les viles, de forma pacífica, serena i en defensa de totes les
persones que van rebre agressions per part dels cossos de seguretat de l’Estat”.
És en aquest sentit que el govern manifesta que no deixarà de denunciar que aquesta
persecució ha portat a l’exili i a la presó a les persones que com a representants nostres
van defensar des de la societat civil i les institucions la celebració del primer d’octubre. A
més, davant la imminència de la sentència del judici celebrat al Tribunal Suprem, cal
denunciar que els gairebé dos anys de presó preventiva suposen una vulneració flagrant
de la presumpció d’innocència i un patiment per als presos polítics i les seves famílies que
ja no es pot rescabalar.

Les 3 T: Tasta i Testa Tecnologia
Sant Quirze lidera aquest projecte pioner a la comarca
Sant Quirze lidera el projecte pioner i supramunicipal “Les 3 T: Tasta i Testa Tecnologia”,
executat conjuntament amb Sabadell i Barberà, i amb el suport de la Diputació de
Barcelona. El Servei a l’Empresa de l’Ajuntament de Sant Quirze treballa aquest projectes
des de principis d’any.
El projecte té com a objectiu fomentar les vocacions STEAM: ciències, tecnologia,
enginyeria, arts i matemàtiques de tres instituts del Vallès. A Sant Quirze serà una trentena
d’alumnes de quart d’ESO del Salas i Xandri qui participarà, el que suma una vuitantena
d’estudiants a la comarca. A Barberà participarà l’Institut Bitàcola, i a Sabadell el Pau Vila.
D’aquesta manera, mitjançant una metodologia formativa i divulgativa, es transformarà
l’experiència dels estudiants amb la tecnologia i la recerca en el camp de la intel·ligència
artificial, preparant-los per al futur. Una forma d’apropar-los a algunes de les aplicacions
pràctiques i fer-los conscients de com poden transformar la societat. En aquest sentit,
s’impulsen aquestes vocacions, especialment en l’àmbit femení, buscant així un increment
del nombre d’alumnes a batxillerat tecnològic; i un augment de consciència de la
importància del coneixement en IA per assegurar-se una carrera professional. El projecte
es canalitzarà mitjançant una metodologia formativa dirigida i un itinerari permanent.
Es preveu que el projecte es posi en marxa el mes de febrer de l’any vinent. La inauguració
oficial tindrà lloc el 29 de gener a les instal·lacions del Centre de Visió per Computador
(CVC) de la UAB. El 27 de maig es farà la cloenda al circuit de proves del vehicle elèctric de
Sant Quirze.
La col·laboració de l’Ajuntament de Sant Quirze amb la Universitat Autònoma de Barcelona
compta amb una àmplia trajectòria. De fet, actualment es treballa conjuntament en el Pla
d’Especialització de Competitivitat Territorial, també en el sector de l’especialització
intel·ligent.

Convocatòries
Marxa de Torxes
Aquest vespre, a les 20 hores, Sant Quirze per la Independència organitza una Marxa de
Torxes que sortirà del carrer U d'Octubre fins a la Patronal. Allà, es projectarà el
documental "Les nostres accions, el nostre poder". A continuació, s'organitzarà un debat
sobre la nova etapa de lluita no violenta, amb l'activista Sandra Saura.
Homenatge a les persones nonagenàries i centenàries
La sala Josep Brossa de La Patronal acull avui l’acte d’homenatge a les persones
nonagenàries i centenàries del municipi. La Mesa de la Gent Gran, l’alumnat de l’Institut

Salas i Xandri i la coral Amics per Sempre participen en aquest reconeixement, obert a tota
la ciutadania.
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