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Les persones usuàries del transport públic es beneficiaran properament de la
targeta T-Mobilitat
Et nou sistema s’acabarà d’implantar a finals de l’any vinent i permetrà reduir els
greuges entre les persones usuàries de les zones 1 i 2
L’Ajuntament de Sant Quirze va participar el passat dimarts dia 12 en una reunió convocada
per l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per parlar sobre la
implantació de la targeta T-Mobilitat. Aquest sistema s’ha començat a implantar a 18
municipis de la corona de Barcelona i acabarà afectant tots els de Catalunya. A la sessió hi
va assistir el regidor de Manteniment de l’Espai Públic i Infraestructures, David Caminal. Per
part d’AMTU, hi van intervenir el director general, Joan Prat, el director de T-Mobilitat, Òscar
Playà, i altres responsables d’estudis i projectes. Segons Caminal “el nou sistema ofereix les
màximes facilitats a les persones usuàries de manera que l’ús dels transport públic sigui el
més eficaç per als seus desplaçaments. Fomentem així la mobilitat sostenible i apostem per
una opció multimodal que permet combinar diversos transports amb una sola eina”.
La T-Mobilitat és un nou sistema de transport que permetrà calcular el preu del transport
públic de manera personalitzada. Cada usuari/a pagarà en funció de les seves rutines de
transport, els quilòmetres recorreguts i la freqüència amb què utilitzi el transport públic. Es
tracta d’una targeta unipersonal que substitueix gradualment tota la gamma actual de títols
de transport. L’alcaldessa, Elisabeth Oliveras, ha manifestat la seva confiança en el nou
sistema: “esperem que d’aquesta manera es redueixi el greuge que pateix la nostra
ciutadania, doncs Sant Quirze del Vallès forma part de la segona corona de l’àrea
metropolitana, i els títols són més cars que en el cas dels municipis de la zona 1. Amb la
nova targeta no hi haurà diferències, cadascú pagarà en funció dels paràmetres de distància
i ús”.
Un dels canvis importants afectarà al sistema de pagament. Amb la T-Mobilitat el sistema
permetrà el prepagament, el postpagament (domiciliació bancària), la recàrrega per Internet
i el pagament pel mòbil.
Finalment, cal remarcar que es preveu que a finals de 2020 el nou sistema estigui totalment
implantat a tots els municipis de Catalunya.

L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès presenta la Mesa de Comerç com a
instrument de referencia per potenciar el teixit comercial
Unes jornades formatives de la Diputació han estat l’escenari per donar a conèixer
la plataforma participativa
L’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès ha participat avui en la jornada “Els serveis com a
eina per a potenciar el teixit comercial”, organitzada per la Diputació de Barcelona i la
Mancomunitat de Catalunya. La sessió, dirigida a tècnics i representants polítics de la
demarcació de Barcelona, té com a objectiu donar a conèixer el comerç municipal, i els
diferents elements o coneixements que potencien l’associacionisme dels comerciants.
També s’ha parlat de pautes per a una correcta diagnosi del comerç, així com les eines per
elaborar un pla estratègic o quines innovacions han sorgit en aquest àmbit.
L’Ajuntament de Sant Quirze ha ofert avui, de la mà de la tècnica de Comerç, Patrícia Masip,
una ponència sobre la Mesa de Comerç del municipi. En aquest sentit, Masip ha explicat que
la Mesa va néixer el juliol de l’any passat amb la voluntat de desenvolupar actuacions
relacionades amb la promoció i la dinamització del comerç del poble. Ara, centra els seus
esforços a aconseguir la participació de tots els agents del comerç urbà, sumar esforços en
la realització d’accions per promoure i dinamitzar el comerç i coordinar les accions de
l’Ajuntament amb l’Associació de Comerciants i els comerços, promovent el treball
col·laboratiu i transversal. De fet, és en aquest sentit que s’elabora un programa anual amb
les principals accions a desenvolupar i es participa activament en les iniciatives municipals.
La Mesa està integrada per una presidenta, l’Alcaldessa; un vicepresident, el regidor de
Promoció Econòmica; i diversos vocals, entre ells representants de l’Associació de
Comerciants i de tots els grups municipals. De fet, segons el regidor de Promoció Econòmica,
Àlex Brossa, “aquesta plataforma és una eina clau per dinamitzar i impulsar el petit comerç
i alhora fomentar la coordinació i els esforços de tots els agents implicats en aquest sector
d’activitat econòmica. Es tracta d’un òrgan participatiu per reflexionar i dissenyar accions
per reforçar l’activitat comercial al municipi, a través d’un treball compartit que ens beneficia
a tots i totes”.
En la jornada d’avui també hi ha intervingut tècnics d’altres ajuntaments, com el responsable
de Promoció Econòmica d’Olesa de Montserrat, Vicenç Tur, per parlar del “Pacte per
l’enfortiment de l’activitat comercial”. La jornada continua demà amb l’Impuls a
l’associacionisme com a eix vertebrador de les diferents intervencions.

El Mes de la Solidaritat va celebrar diumenge el seu acte central
Més de 1.600 euros per a les persones refugiades
El parc de les Morisques va ser l’escenari ahir de l’acte central del Mes de la Solidaritat. Des
de les 11 del matí i fins a migdia s’hi van organitzar activitats per a tots els públics. Una de
les principals, el Mercat solidari de joguines, que va recaptar més de 1.600 euros venent
joguines i contes de segona mà. Recordem que el material que es venia ha estat recollit
durant la primera quinzena de novembre a diferents punts del municipi, gràcies a la
col·laboració de la ciutadania. La recaptació es destinarà a fer front a la crisi humanitària de
les persones refugiades víctimes dels conflictes armats de la Mediterrània.
La matinal va comptar també amb l’actuació dels “Blues Captain”. El punt i final el va posar
a la tarda el Teatre Quimera, una actuació també solidària amb l’objectiu de recollir fons per
a
projectes
de
l’Ateneu
del
Món.
Podeu veure les fotografies de la jornada a l’enllaç Flickr del web municipal,
www.santquirzevalles.cat.
L’acte que clourà la programació del mes de la Solidaritat serà la lectura dels contes solidaris
que durant els deu últims anys han participat al concurs que porta aquest nom. Serà a la
Biblioteca Municipal el 30 de novembre a les 12 hores.

El Servei d’Educació de l’Ajuntament organitza una sessió formativa orientada a les
famílies de fills/es adolescents
El coach Carles Ventura va aconsellar sobre la motivació en els estudis
Una trentena de persones van assistir dijous al taller “Com puc motivar el meu fill en els
estudis”, impartit pel coach Carles Ventura. Les famílies van estar especialment
participatives, seguint la presentació d’aquest especialista en educació i orientació a pares
i mares. Ventura va apuntar algunes idees i consells perquè les persones assistents
reflexionessin. Així, va parlar d’educar sense tenir en compte les nostres pors, fer-ho buscant
motius a curt termini per fomentar que els fills/es estudiïn, o intentar descobrir què els
motiva, quin perfil tenen i quins estudis són els que més els poden predisposar a l’estudi.
També va donar algunes dades sobre l’atur i la relació amb el nivell d’estudis, molt per sobre
en
aquelles
persones
sense
formació.
La sessió va tenir lloc al centre cívic de Can Feliu.
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