
El passat 15 de setembre els més petits van iniciar el nou curs
escolar amb una tornada a l’escola d’estrena. Durant tot l’estiu els
esforços municipals s’han centrat en posar a punt l’escola Pau Vila
fins que s’acabin les obres d’ampliació. 

Ampliació de l’Escola Bressol
D’altra banda, l’Escola Bressol ha ampliat les seves dependències
on s’ha estat treballant durant l’estiu perquè els infants estrenes-
sin els nous espais a l’inici de la nova temporada. En el proper De
bat a bat, farem un ampli reportatge sobre les millores i les noves
dependències de l’Escola Bressol. 

Inici de les classes a l’Escola de Música
Aquest 6 d’octubre s‘han iniciat les classes a l’Escola Municipal de
Música. El període d’inscripció ja es va realitzar al mes de juliol. La
majoria de grups ja estan tancats, però encara hi ha alguns instru-
ments als que us podeu apuntar. Només heu de trucar a l’escola de
Música a partir de les 17 h al tel. 93.673.12.79 per informar-vos.

Curs de manipulador
d’aliments
Els propers 14 i 15 d’ octubre de 9 a
13h s’impartiran dos cursets de
manipulador d’aliments, organitzats
per la Confederació d’Empresaris del
Baix Llobregat. L’Ajuntament cedirà
la Sala de Plens per al desenvolupa-
ment de les classes. Els assistents a

aquest curset obtindran un carnet
de manipulador d’aliments, que és
obligatori per poder treballar en
l’àmbit de l’hostaleria, botigues d’a-
limentació i totes aquelles feines en
què el treballador estigui en contac-
te amb els aliments. 

El curs de manipulador és imprescindible per treballar amb aliments

L’ Escola Bressol s’ha ampliat augmentant l’oferta en 61 places 

El curs 2004-2005 al Col·legi Pau Vila acollirà tots els cicles

La gent gran
visitarà Montesquieu
El proper 15 d’octubre la gent gran
visitarà Montesquieu en l’habitual
excursió gratuïta que organitza
l’Ajuntament al mes d’octubre. En
aquesta visita els assistents visi-
taran el Castell i donaran un pas-

seig pel centre de la població. Cap
a les 14 h es farà un dinar a un
restaurant de la comarca. Els inte-
ressats que vulguin apuntar-se
poden fer-ho al Casal de dilluns a
divendres de 15’00 a 19’00h.

Aquest serà el castell que es visitarà

Vull adreçar-me des d’aquí per donar les gràcies
en general a tota la gent del poble, però en espe-
cial a les dues penyes del Papiol. Tinc la gran
satisfacció de poder dir que la gent jove no
només pensa en divertir-se i beure alcohol, sinó
que també es preocupen pel seu poble, i així ho
han demostrat, organitzant actes pels més petits
i pels no tant petits aquesta Festa Major.

Han invertit moltes hores de feina i de molt esforç sense cap ànim
de lucre, i això en els temps que corren mereix un reconeixement de
part meva i l’entitat que represento com és l’Ajuntament. Aprofito
per animar a la gent jove i la no tan jove que tinguin idees noves
que ens les facin arribar i nosaltres estarem encantats d’escoltar-les
i si està a les nostres mans, ajudar a que tirin endavant.
Gràcies joves!

Teresa Parra Parra
Regidora de Festes

GRÀCIES, PENYES DEL PAPIOL!

Portes obertes a l’Escola Bressol
El proper diumenge 19 d'octubre l'Escola Bressol fa una jor-
nada de portes obertes perquè tothom que vulgui pugui veu-
re els resultats de les obres d'ampliació realitzades aquest
estiu. L'escola romandrà oberta de 10 a 14 h.

Teresa Parra

Reformes i ampliacions per la tornada al cole



El passat 5 i 8 d’agost es van produir dos incendis al
nostre municipi: un a la zona del Trull i un altre a la
pujada de l’avinguda de la Generalitat. Afortunada-
ment, només vam haver de lamentar la pèrdua d'uns
quants matolls i algun arbre. Gràcies a la ràpida i
eficaç actuació dels bombers i la Policia Local les
flames es van sufocar i controlar de seguida.

Sembla ser que una punta de cigarret va ser la cau-
sant de l’incendi de l’Avinguda de la Generalitat i a
la zona del Trull totes les investigacions apunten
que ha estat provocat, però de moment tot són
presumpcions i no es poden confirmar les sospites.
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Els bombers van treballar de valent per sufocar el foc Zona boscosa que es va cremar al costat de l'Av. Generalitat

Dos incendis cremen 
6.200 m2 al nostre municipi

En un estiu tan calo-
rós i d’altes tempera-
tures com el que hem
passat les zones bos-
coses tenien molts
números de ser vícti-
mes d’algun incendi.
Els arbres i els matolls
estaven molt secs i

les poques pluges no van ajudar gaire a que la
seva situació millorés. 

És precisament per tot això, que el bosc està
més sensible i és més susceptible de patir un
incendi. És quan més l’hem de cuidar i preser-
var-lo de tots els perills que l’amenacen:
plàstics, mistos, puntes de cigarret, vidres...

Durant el passat mes d’agost es van produir dos
incendis al nostre municipi, alguns dels quals
haurien pogut ser provocats, o si més no, hau-
rien estat causa d’alguna imprudència comesa
per l’home, possiblement una punta de cigarret.
Van ser en total 6.200 metres quadrats cremats.
Gràcies a la ràpida intervenció de la Policia Local
i els Bombers el foc es va aturar en poc més de
mitja hora a la zona del Trull i en un parell d’ho-
res el de l’Avinguda de la Generalitat. 
Hem de ser conscients que si un bosc crema és
desgraciadament perquè els humans en alguna
cosa hi han contribuït: deixem “oblidats” tros-
sos de vidre que actuen com a lupa, papers,
llencem cigarrets, encenem foc on no està
permès. Assaltem el bosc i no el respectem i
aquí hi són les conseqüències.
A Papiol encara hem tingut sort, no han estat molts
els danys produïts al bosc, però, hem de tenir una
cosa clara: els arbres i les zones verdes trigaran
entre 10 i 15 anys a estar com eren abans de les fla-
mes. En uns minuts la vida es pot tornar cendres.

Joan Pagés, Regidor de Mediambient

Les cendres de la vida

Estat en que va quedar aquest espai de la urbanització del Trull

“Gràcies a la ràpida i
eficaç actuació dels
bombers i la Policia Local
les flames es van sufocar i
controlar de seguida”

“Els arbres i les zones
verdes trigaran entre 10 i
15 anys a estar com eren
abans de les flames”

“Afortunadament, només
vam haver de lamentar la
pèrdua d'uns quants
matolls i algun arbre”

Joan Pagés



El passat 11 de setembre s’ha commemorat la
diada de Catalunya amb la tradicional ofrena de

flors davant el monument de Rafael Casanoves.
Tots els partits  hi van dipositar els rams. 

El passat cap de setmana del 13-14
setembre s’ha celebrat l’Aplec de la Salut
als voltants de l’Ermita de la Salut-Puig
Madrona. Molts vilatans es van donar
cita el dissabte per fer la tradicional
acampada nocturna al bosc i per gaudir
de la Coral “Armonía” amb un bon tros de
coca i un got de vi. Aquest any, el diu-

menge hi ha hagut doble esmorzar ja que
després de l’habitual xocolatada, la Pen-
ya Blaugrana va voler col·laborar amb
l’Aplec fent una sardinada popular a les
9.30 h. A continuació es va fer la tradi-
cional Missa a l’esplanada i el dia va con-
cloure amb l’actuació del grup d’Havane-
res “La Mar salada”.

Commemoració de l’11 de setembre

Celebració de l’Aplec de la Salut

Les sardanes són un dels actes central de l’Aplec Aquest dia es deixa fer, excepcionalment, el dinar al bosc

La Penya Blaugrana
va organitzar  una
sardinada el matí del
diumenge

A partir d’aquest octubre el centre de Lectura engegarà una de les prime-
res novetats d’aquesta temporada: El Club de Lectura. Aquesta iniciativa
consisteix a trobar-se un cop cada dos mesos per comentar un llibre que
prèviament s'ha escollit. Les reunions es celebraran a les instal·lacions
de la bibioteca, el dijous primer de cada dos mesos.

La primera trobada tindrà lloc el 16 d’octubre a les 20 hores a la
Biblioteca, on es comentarà el llibre "T'imagines la vida sense
ell?", d’Isabel-Clara Simó. La xerrada serà a càrrec de Nelly Pagés
Sánchez i  Xavier Dalfo Simó. 

Per a més informació podeu posar-vos en contacte al telèfon:
93.673.20.41.

Es crea un Club de Lectura

Aquest 30 d’octubre,
la Sala de Plens de
l ’Ajuntament serà
l’escenari on es farà
el lliurament de pre-
mis de la IV Baixada
de Vehicles Inimagi-

nables, on els mateixos
participants concedi-
ran els Diplomes dels
guanyadors. 

L’acte començarà a les
20 h del vespre.

Lliurament dels
Premis dels Vehicles
Inimaginables



El proper mes d’octubre es farà
pública la data del sorteig dels
pisos protegits que s’estan
construint a l’Avinguda de la

Generalitat. Els afortunats tin-
dran la prioritat d’escollir pis
segons l’ordre en que es tregui
el seu número durant el sorteig. 

El sorteig dels pisos
protegits està a prop

Aquest mes d’octubre entrarà en funcionament el TELE-
CENTRE, un nou servei d’accés a Internet promogut per
l’Ajuntament. 

Els usuaris, que han de tenir la majoria d'edat, podran accedir a
la xarxa de forma gratuïta ja sigui per consultar el correu, bus-
car informació..., en l’horari en què està oberta l’Oficina d’A-
tenció al Ciutadà, de 8 a 20 h. A la recepció de l’Ajuntament
s’ha condicionat un espai per la instal·lació dels ordinadors
d’accés a Internet.

Nou servei d’accés 
gratuït a Internet

Les activitats de tardor-hivern de la piscina 
comencen a l’octubre 

Aquest mes d’octubre comencen les activitats aquàtiques dirigi-
des amb monitor. Segons Manolo Azor, responsable de la Pisci-
na, “estem preparant diverses activitats i actes puntuals per
aquesta temporada. Volem millorar les ja conegudes a més d’incor-
porar de noves, intentant oferir totes les novetats que apareixen, i
que es practiquen en altres municipis, adaptades a les possibilitats
i necessitats de la nostra població”.

L’objectiu d’aquesta temporada serà la potenciació  de les relacions
socials, organitzant sortides en bici, excursions, trobades de dife-
rents col·lectius, etc. “Volem que la piscina no es limiti a un espai,
només per nedar, pretenem que sigui un “punt de trobada” on els
usuaris millorin la condició física, millorin la salut, relacionar-se i fer
amics i fer altres activitats que no siguin aquàtiques”, afegeix Azor.

Jornada de portes obertes de 2002

Vista general de la maqueta del futur edifici

El usuaris podran accedir de forma
gratuïta

Us recordem que a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament, podràs fer el teu abonament de la piscina per aques-
ta temporada. Només has de portar una fotografia i l’import exacte del tipus d’abonament i rebràs el carnet a l’acte. 
Per a més informació pots trucar a la piscina municipal al telèfon 93. 673. 03. 96 en aquest horari: 9 a 14 h.

El passat 14 de setembre, es va donar per finalitzat la tempora-
da d’estiu a la Piscina Municipal, diversos actes puntuals de
dinamització i activitats dirigides s’han realitzat durant aquest
període, totes amb un èxit d’afluència considerable. 
Des d’aquestes línies volem agrair i ressaltar la col·laboració de la
població en tots els actes.

Volem fer referència a un en especial,  amb caràcter solidari, que
es va realitzar el 6 de juliol, dia de L’ESCLEROSI MÚLTIPLE. Varies
persones van col·laborar adquirint productes, i d’altres nedant
per aquesta causa, en total es van realitzar 10.700 mts. Moltes
gràcies en nom de la  Fundació per l’Esclerosi Múltiple.

D’altra banda, el passat dia 22 de setembre, va començar la
temporada d’hivern, amb les jornades de portes obertes. Durant
una setmana, la instal·lació va ser gratuïta per tots els ciuta-
dans de la població.

Manolo Azor,
Coordinador de la Piscina Municipal

L’objectiu d’aquesta temporada serà
la potenciació  de les relacions
socials, organitzant sortides en
bici, excursions...

Es van nedar 10.700 metres per
conscienciar de l’esclerosi 
múltiple

Els usuaris
han de ser
més grans
de 18 anys

Gran èxit de participació 
a les activitats d’estiu


