
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Elisabeth Oliveras: “Junts per Sant Quirze 
ha esdevingut  un instrument de 

referència per fer poble” 
 

L’Elisabeth Oliveras, educadora infantil de professió, alcaldessa de Sant Quirze 

(2006-2007), militant d’Esquerra Republicana de Catalunya des de fa 19 anys i 

portaveu del Grup municipal de JUNTS PER SANT QUIRZE opina què ha 

representat aquesta candidatura nascuda a l’any 2011. 

 
Elisabeth,  es compleixen pràcticament tres anys de 
mandat municipal, com has viscut aquest període? 
Han estat tres anys de molta feina. El nostre Grup municipal 
ha intentat en tot moment acomplir el nostre compromís 
adoptat l’any 2011, que vull recordar, es basava en quatre 
eixos: la transparència, la participació, l’eficiència i la 
honestedat. Ens ha tocat fer-ho des de l’oposició, però hem 
actuat en tot moment seguint aquests compromisos. 
 
Com podries resumir la feina feta des de JUNTS PER 
SANT QUIRZE? 
Em queda la sensació d’haver fet molta feina. Les cinc 
regidores i regidors del Grup hem fet una oposició 
constructiva, hem fet propostes per millorar el dia a dia del 
poble. Ho hem fet en aspectes tant importants com la 
fiscalitat municipal, l’ordenació i planejament urbanístic, en 
l’àmbit de la participació veïnal, en l’àmbit educatiu per tal 
que no es veiés condicionada la seva contrastada qualitat. En 
tot moment només ens han guiat els interessos del conjunt 
de veïns i veïnes de Sant Quirze. 
 
L’equip de govern municipal (CiU-PSC-PP) com ha respost ? 
La veritat és que ho ha fet en consonància amb el que va representar el propi pacte de govern del 
2011: interessos de partit i de càrrecs. Han pujat taxes i impostos carregant en el veïnat el 
manteniment d’una administració i una estructura municipal capriciosa, han fet planejament 
urbanístic a mida de determinats interessos, han desmuntat patrimonialment l’empresa municipal 
COMU, han remat en molts moments en contra del teixit associatiu local, han  estat lents i 
negligents en la resolució de conflictes o problemes com l’Escola de Música, el cost de l’Escola 
Bressol, les constants pujades del preu de l’aigua... En definitiva han “vetllat més pel seu hort que 
pel conjunt del poble”. 
 
Quina valoració fas i què creus que ha representat el  projecte veïnal de JUNTS per 
SANT QUIRZE? 
Junts per Sant Quirze ha esdevingut  un instrument de referència per fer poble. Ha estat la primera 
experiència reeixida, amb prou capacitat de discurs i potencial humà, que ha estat capaç de bastir 
una forma de fer acció municipal allunyada d’interessos que no fossin estrictament els de Sant 
Quirze. I ho hem fet a partir d’aportacions de la gent d’ERC i de la seva experiència política, però 
també, i molt important, amb el treball de veïns i veïnes que volen fer del nostre poble un bon lloc 
per viure i del qual sentir-nos orgullosos. 
 

 

 

sega i verema21 

Segon trimestre 2014 
 

 

 

2a època - Núm. 21. Full informatiu d’Esquerra Republicana de Catalunya – SANT QUIRZE DEL VALLÈS 

 



XI Arrossada Popular d’ERC 
        diumenge 18 de maig 
 

       
        2 del migdia 
 
 

        Casal 25 d’abril  
        (Av. Pau Casals, 16) 

Com ja eś tradicional, us convidem a l’arrossada 
popular que organitza la nostra Secció Local per a 

celebrar l’aniversari del Casal 25 d’abril. 
 

Recordeu que per a fer més ecològica la festa us demanem que 
porteu de casa: plat, got i coberts 

 
 

 

 

 

 

 

  
  

 
Junts per Sant Quirze presenta 72 mocions 

en els seus primers tres anys de mandat 
 
La majoria de les mocions responen a temàtiques socials i laborals de la ciutadania, seguides de les 
institucionals, atès el suport reiterat del grup al procés sobiranista. 
 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) recolza des de la seva creació el grup municipal de Junts 
per Sant Quirze (www.juntspersantquirze.cat), des d’on es realitza l’activitat política a l’Ajuntament. 
 
Des de l’inici de mandat, el mes de juny de 2011, el grup municipal de Junts per Sant Quirze s’ha 
caracteritzat com el més actiu a l’Ajuntament, arran de tots els recursos presentats, al·legacions, 
mocions, documentació consultada i temes debatuts amb el govern local tripartit (CiU-PSC-PP). 
 
Pel que respecta les mocions, el grup n’ha presentat un total de 72, fet que mostra que acabarem el 
mandat amb un centenar de mocions presentades pel grup municipal de Junts per Sant Quirze. 
 
Per visualitzar les temàtiques on es concentren la majoria de les mocions, podem veure com l’àmbit 
social i laboral, l’institucional, l’econòmic i també l’educació, el medi ambient i l’urbanisme, han estat 
-i per aquest ordre- el gruix de les mocions debatudes al ple municipal. 
 
Al web de Junts podeu consultar el detall dels textos presentats, que es poden resumir d’una banda 
en mocions de caire local, com son les de suport a les escoles del municipi, la defensa del nostre 
patrimoni i medi natural o bé les de contenció de la pressió fiscal. 
 
D’altra banda el cos dels textos s’ha centrat també en mocions de caire social i sobiranista, com 
són les mocions que proposa l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), la Plataforma 
d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i altres textos propis en defensa de la gent de Sant Quirze, atenent 
els canvis socials i nacionals que està vivint el país. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Edita: Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya de Sant Quirze del Vallès –  Av. Pau Casals, 16 
www.esquerra.cat/santquirze - santquirze@esquerra.org  

 

                                  @elisabethoj                          facebook.com/elisabetholiveras   

 

 

 
 

http://www.juntspersantquirze.cat/
http://www.esquerra.cat/santquirzevalles

