
El passat dia 16 de juny es va anun-

ciar a la sala de plens de l’Ajunta-

ment el resultat del Concurs de

cartells de la Festa Major del Pa-

piol d’aquest any. El jurat, que

s’havia reunit uns dies abans per

deliberar, va acordar que l’obra

guanyadora era el cartell elaborat

per Jordi Sánchez Font. 

Aquest jove papiolenc, estu-

diant d’INEF a Barcelona, va

presentar dos cartells a concurs

“un més clàssic i un altre més

juvenil i arriscat i, la veritat, no

m’esperava que escollissin el

més atrevit.” El guanyador, de

22 anys, va utilitzar el programa

d’ordinador Adobe Photoshop

per elaborar la seva proposta.

Un treball que neix d’una inspiració –en paraules de l’autor- “dali-

niana: per l’intent que vaig fer de reproduir aquestes formes tant

personals y estranyes amb les que es distingia el cèlebre pintor”.

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) 551
Convergència i Unió (CIU) 204 
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) 169
Partit Popular (PP) 128
Iniciativa per Catalunya Verds- Esquerra Unida
i Alternativa (ICV-EUIA) 47
Els Verds - Grup Verd Europeu (EV–GV) 6
Partido Cannabis 
por la legislación y normalización (P Cannabis) 4
Candidatura d’Unitat Popular (CUP) 2
Nueva Izquierda Verde (NIV) 2
Partit “Família i Vida” (PfiV) 2
Coalición Europea (CE) 1
Partido Carlista 1

L’Abstenció també va
afectar al Papiol
Els resultats dels últims comicis electorals al Papiol on es va

votar pels nostres representants al Parlament Europeu van

comptar amb la participació d’ un 38,76% del cens electoral.

Dels 2840 papiolencs amb dret a votar només s’hi van acostar

a les urnes 1101. Els resultats van ser el següents:

Canvi d’horaris 
de la RENFE
Amb motiu de les obres de construcció de la línia de tren d’alta

velocitat entre Madrid i Barcelona els horaris de la RENFE de

Rodalies entre Barcelona i el Papiol han canviat.

Des del passat dia 17 de juny (i, previsiblement, fins el proper

30 de setembre) els nous horaris de sortida són el següents:

EL PAPIOL >>> BARCELONA SANTS
> Horari de sortida Feiners
5.07 / 5.40 / 6.16 / 6.45 / 7.28 / 7.46 / 8.16 / 8.46 / 9.17 / 9.47 / 10.47 /

11.17 / 11.47 / 12.17 / 12.47 / 13.16 / 13.46 / 14.16 / 14.47 / 15.17 / 15.47 /

16.17 / 16.47 / 17.17 / 17.46 / 18.16 / 18.46 / 19.16 / 19. 41 / 20.19 / 20.58 /

21.32 / 22.33

> Horari de sortida de dissabtes i festius
5.08 / 6.15 / 7.23 / 7.55 / 8.23 / 8.37 / 9.16 / 9.37 / 10.16 / 10.37 / 11.16 /

11.37 / 12.16 / 12.37 / 13.16 / 13.37 / 14.16 / 14.40 / 15.16 / 15.37 / 16.16 /

16.37 / 17.16 / 17.37 / 18.16 / 18.40 / 19. 16 / 19.37 / 20.16 / 20.37 / 21.16 /

21.45 / 22.16 / 22.45

BARCELONA SANTS >>> EL PAPIOL
> Horari de sortida Feiners
5.26 / 6.10 / 7.10 / 7.40 / 8.10 / 8.40 / 9.10 / 9.40 / 10.10 / 10.40 / 11.10 /

11.40 / 12.10 / 12.40 / 13.10 / 13.40 / 14.10 / 14.40 / 15.10 / 15.40 / 16.10 /

16.40 / 17.10 / 17.40 / 18.10 / 18.40 / 19.10 / 19.40 / 20.25 / 20.55 /

21.25 / 21.49 / 23.21 / 00.02

> Horari de sortida dissabtes i festius
6.40 / 6.49 / 7.25 / 7.43 / 8.25 / 8.43 / 9.25 / 9.43 / 10.25 / 10.43 /

11.25 / 11.43 / 12.25 / 12.43 / 13.25 / 13.43 / 14.25 / 14.43 / 15.25 / 15.43 /

16.25 / 16.43 / 17.25 / 17.43 / 18.25 / 18.43 / 19.28 / 19.43 / 20.25 /

20.55 / 21.32 / 22.13 / 23.18 / 00.02

Si voleu podeu aconseguir la butlleta amb els nous horaris i la

seva connexió amb el Bus de l’Estació

a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament.
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Ja tenim el cartell
de la Festa Major

Els concerts d’Estiu 
a la plaça del Castell 
i al Bosc del Blanc
Amb l’arribada del bon temps s’inaugura el cicle dels concerts d’es-

tiu del professorat de l’escola de música del Papiol. Aquest mes de

Juliol podrem gaudir gratuïtament de les següents actuacions:

Dijous 1 de juliol, 21 hores 

al Bosc del Blanc 
Concert & Jam Session
Amb: Martí Ventura, Jaume
Baddrenas, Leandre López i
Kàtia Riera.

Dimarts 6 de juliol, 21 hores

al Castell del Papiol
Concert 
de música mediterrània
Jaume Tugores i Adrià Faura.

Dijous 8 de juliol, 21 hores 

al Bosc del Blanc 
Concert & Jam Session
Amb: Martí Ventura, Jaume
Baddrenas, Leandre López i
Kàtia Riera.

Dimarts 13 de juliol, 21 hores

al Castell del Papiol
Concert de música de Cambra
Amb: Mar Saura, Sara Ruíz i
Marta Redondo.  Músic convi-
dat: Albert Rodríguez.

Dijous 15 de juliol, 21 hores 

al Bosc del Blanc 
Concert & Jam Session
Amb: Martí Ventura, Jaume
Baddrenas, Leandre López,
Jaume Tugores, Adrià Faura i
Kàtia Riera.

Dijous 22 de juliol,
FESTA MAJOR. 

20 hores.
Cercavila
de la Batukada del Papiol
Direcció: Kàtia Riera

21 hores
Pregó & Concert de la Banda
Municipal del Papiol. “Samba
Brindis”
Direcció: Leandre López

Divendres 23 de juliol,
FESTA MAJOR

12 hores.
Cercavila 
de la Batukada del Papiol
Direcció: Kàtia Riera



La Generalitat de Catalunya, mitjan-

çant el Pla Urbanístic d’Obres i Serveis

de Catalunya, ha aprovat atorgar du-

rant els propers quatre anys (2003-

2007) 415.000 euros per reforçar les

inversions en diferents obres d’infra-

structures i serveis que es faran al

poble. El passat quadrieni va aportar

220.000 euros, per tant la quantitat

que es destina al Papiol pràcticament

s’ha doblat. 

El passat 20 de febrer l’alcalde Albert

Vilà va reunir-se amb el conseller de

Governació i Administracions Pú-

bliques Joan Carretero amb qui va de-

batre temes de finançament munici-

pal i va fer-li saber quines eren les

necessitats del poble. L’alcalde ha ex-

plicat l’augment dels recursos econò-

mics en tant que "s'ha tingut en

compte que és un municipi molt pro-

per a Barcelona i amb menys recursos

que la resta de pobles de la comarca,

alhora que s'ha valorat molt positiva-

ment el projecte de creacio d'equipa-

ments i serveis per a millorar la quali-

tat de la vida a la vila".
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La Generalitat aposta pel futur del Papiol

L’Esport Base del Papiol ha aconseguit un èxit aquesta tempo-

rada. Aquest èxit té la cara de les jugadores de l’equip aleví

(10-11 anys) de handbol femení. El passat dia 18 de maig van

ser rebudes per l’alcalde, Albert Vilà, i el president d'Esport

Base, Ferràn Véliz, a l’Ajuntament. Les noies, en veu del coor-

dinador de Handbol d’Esport Base, Moisès Hernández, “han

treballat molt bé durant tota la temporada. El secret de l’èxit

ha estat que de més petites jugaven en equips mixtes i s’han

foguejat amb nens en anteriors temporades; al ser aquesta la

primera temporada que només jugaven contra nenes eren

més fortes”. A l’Esport Base del Papiol esperen amb il·lusió la

propera temporada

per seguir trebal-

lant i si la sort

acompanya recollir

més èxits ja en la

categoria infantil.

Les noies integrants de l’equip de Handbol femení són: Aixa

Traore, Anna Morillo, Eva Hernández, Ana Calle, Ariadna Ca-

sado, Carla Pedraza, Sonia Muñoz, Nerea Domínguez, Carmen

Canovas, Alba Garcia, Andrea Morillo, Irene Español, Andrea

Martínez, Ruth Veliz, Míriam Mas i Laura Ceron.

Recepció a l’Ajuntament

de les campiones de Handbol

La Festa de la Cirera del passat cap de setmana del 5 i 6 de juny va

tornar a aplegar a l’espai firal de la Rambla de Catalunya a tots els

papiolencs i papiolenques que volien gaudir d’una de les festes

més emblemàtiques del poble. Sardanes, la música de la Banda

del Papiol -que estrenava uns nous trajos bordats- o els balls de

festa van ser alguns dels actes que van aplegar a més gent. 

Els premis dels usuaris de la Deixalleria van distingir la tasca a

favor del reciclatge de la Gemma Lacueva, l’Andreu Gelabert, la

Pepita Pedrós, en Jaume Casanoves, en Diego Valera i els pro-

pietaris del Jardinet. I el premi del Concurs de poesia els

poemes Alba García de la Encarnación, Miriam Mas Molina,

Marc Miralpeix Mestres i Mar Andrés Domínguez.

La Festa de la Cirera congrega a tot el poble

*Més informació en el proper Bat a Bat,
que sortirà el mes de Juliol.El President de l'Associació de Pagesos del Papiol, Pere Figueras, i l'Al-

calde, Albert Vilà, inauguren la Festa de la Cirera


