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Sant Quirze del Vallès prepara l’arribada de les Marxes per la Llibertat
El municipi ultima detalls per acollir fins a 1.500 persones
Sant Quirze del Vallès està ultimant les tasques d’organització per l’arribada de les persones
participants a les Marxes per la Llibertat. Es preveu que passin la nit al municipi prop de
1.000 persones. Ahir dimecres al vespre, la Patronal va acollir una trobada de coordinació
organitzada per Sant Quirze per la Independència (ANC) en què veïnes, veïns i entitats van
concretar les accions a dur a terme.
L’organització preveu que al voltant de les 19 hores arribin al municipi les Marxes que van
sortir ahir dimecres al matí de Berga i Vic. Entraran a Sant Quirze per l’avinguda d’Egara i per
la C-1413a.
Equipaments d’acollida
El punt on es dirigiran les persones participants a la marxa i on passaran la nit serà el
complex esportiu municipal de Can Casablanques. L’equipament comptarà amb una carpa
de serveis mèdics, on professionals voluntaris podran atendre a aquelles persones que
requereixin d’una atenció ràpida i bàsica, i una carpa d’informació adreçada tant als i les
participants. També hi haurà personal identificat com a organitzadors/es col·laborant en
l’acollida.
També s’ha previst la instal•lació de lavabos portàtils per complementar els ja existents a
l’equipament. La pista annexa acollirà el sopar i l’aparcament de davant de la zona esportiva
està reservat per l’arribada d’entre 10 i 12 autocars.
Es preveu la col·laboració de més de 200 persones voluntàries autoritzades per organitzar i
gestionar el fluxe de persones.
L’organització també preveu que a Sant Quirze del Vallès puguin sumar-s’hi més participants
a les Marxes. Per aquest motiu, està previst que es puguin obrir altres equipaments com el
gimnàs municipal. També ahir desenes de voluntàries van oferir acollir a casa seva als i les
participants a les Marxes. A més a més, està prevista l’obertura a la nit del parc de les
Morisques, amb l’objectiu que els/les participants a la Marxa puguin descansar, relaxar-se
o acampar.
Recomanacions
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès, davant la previsió de desplaçaments al poble,
recomana que les persones visitants que es desplacin en vehicle privat aparquin a la zona
comercial del costat de l’estació dels FGC o als polígons industrials de Can Casablanques,
Can Feu, Alcampo o Can Gambús.
Pel que fa a l’ús del vehicle privat, l’Ajuntament recomana evitar els desplaçaments a partir
de les 17 hores.
Per tot això, des del Govern local es demana comprensió i paciència davant les possibles
molèsties a la mobilitat que aquest volum de persones pugui ocasionar, apel·lant a

l’excepcionalitat
política
que
està
vivint
el
país.
Tanmateix, el Govern Municipal fa una crida a la ciutadania que disposi de material
d’acampada, com ara tendes, perquè el pugui portar als punts de pernoctació. Les xarxes
socials aniran comunicant en directe les ubicacions, de manera que les persones que puguin
col·laborar amb material, s’hi acostin a prestar-lo.
Està previst que els i les manifestants reprenguin la Marxa direcció a Barcelona a les 8 hores
de demà divendres 18 d’octubre. Hi arribaran per la C-58.
Convocatòries
L’Ajuntament habilitarà una carpa per a la premsa a les porta principal del poliesportiu, al
costat de la carpa blava. Allà es podrà treballar, carregar dispositius, etc. En aquest punt,
l’Alcaldessa, Elisabeth Oliveras, atendrà a la premsa durant la tarda. Des del Servei de
Comunicació s’informarà oportunament sobre l’hora d’atenció.

L’Ajuntament es coordina amb les entitats per la jornada de Marxes per
la Llibertat
Hi ha un desena de comissions que procuraran servir i informar a les persones que arribin
al municipi per facilitar-ne la seva estada
Sant Quirze del Vallès som un municipi de 20.000 habitants, la mateixa xifra que es preveu
que arribi aquesta tarda al nostre terme municipal. Davant l’arribada massiva de persones,
prevista, provinents de les marxes per la llibertat organitzades per part de l’Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium, l’Ajuntament vol informar de les comissions més importants
que s’han autoorganitzat gràcies Sant Quirze per la Independència al poble:
-

Comissió de benvinguda
Comissió de servei de sopars
Comissió de muntatge i logística dels espais per sopar i dormir
Responsables d’organització per orientar les persones que vulguin passar la nit
Comissió de sanitaris que atendran a totes aquelles persones que com a resultat de
la caminada necessitin assistència bàsica
Comissió de seguretat i orientació als espais municipals

Respecte la darrera, cal remarcar que l’organització de la marxa també coordinarà la
seguretat, de manera que aquesta es garantitzi en cada moment del desenvolupament de
l’activitat, des de l’inici de la mateixa fins a la seva finalització. L’alcaldessa, Elisabeth
Oliveras ha volgut recalcar que “des de l’Ajuntament estarem al cas de totes les possibles
incidències i estarem en contacte permanent tant amb els responsables de les entitats
organitzadores així com amb la Policia municipal, per poder informar i donar resposta de les
situacions que puguin sorgir”. L’Alcaldessa ha volgut fer èmfasi en què “demanarem al
Departament d’Interior que no volem més presència de Mossos d’Esquadra que la
necessària per garantir la seguretat de la ciutadania que prengui part en les Marxes per la
llibertat, dit d’una altra manera, no volem presència d’ARROs

Així mateix des de l’Ajuntament s’ha fet arribar el text següents als equipaments i entitats:

Possibles afectacions a la mobilitat durant la jornada d’avui dijous
A causa del gran nombre de persones que es preveu que arribin a Sant Quirze del Vallès
participants a les Marxes per la Llibertat, l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès recomana
els mínims desplaçaments possibles en vehicle privat entre les 17 i les 23 hores. Tanmateix,
també informem que està previst que les Marxes per la Llibertat reprenguin el seu recorregut
direcció a Barcelona demà divendres 17 d’octubre a les 8 hores. Accediran a la capital
catalana per la C58, fet que també generarà incidències en el trànsit al municipi i voltants.
Trobareu més informació sobre l’arribada de les Marxes a Sant Quirze a
www.santquirzevalles.cat.
L’Ajuntament demana comprensió i paciència a la ciutadania davant les possibles molèsties
a la mobilitat que aquest volum de persones pugui ocasionar.

L’Ajuntament fixa els serveis mínims per la situació de vaga de demà
L’Ajuntament ha fixat els serveis mínims amb què comptarà l’administració local i les
dependències municipals, donada la situació de vaga convocada per la Intersindical-CSC,
per demà 18 d’octubre.
En aquest sentit, hi haurà serveis mínims a la Policia Local, brigada d’obres i manteniment,
i als serveis d’atenció directa a la ciutadania, com Serveis Socials i l'Espai Maria Mercè
Marçal en qualitat d’atenció a les víctimes de la violència de gènere.
Les oficines d’atenció ciutadana, tant de la plaça de la Vila com de Torre Julià, comptaran
també amb serveis mínims. També hi haurà registre general d’entrades en aquestes
dependències.
Finalment, les escoles estan informant les famílies sobre si secunden o no la vaga de demà,
en funció de cada centre o decisió unipersonal del professorat.
Actes suspesos
La projecció prevista per demà, “La bicicleta verda” al centre cívic Torre Julià, queda suspesa
i s’ajorna fins al proper divendres 25 d’octubre.
Demà també se suspèn “L’Hora del conte” prevista a la Biblioteca Municipal per demà a la
tarda.
Transport públic
El transport públic també comptarà amb serveis mínims, malgrat serà objecte d’importants
afectacions. Podeu consultar els serveis de Rodalies, Regionals, FGC i TMB en aquest enllaç.

Segueix-nos:
Per a més informació podeu contactar amb el Servei de
Comunicació de l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès:
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