
La nit del dimarts 2 de novembre, a las cinc de la

matinada, la Policia Local del Papiol va identifi-

car a dos joves menors d’edat que presumible-

ment estaven realitzant pintades amb spray a

diferents edificis del poble. Un agent de la policia

que patrullava pel carrer Barcelona va veure els

dos joves a l’Avinguda Generalitat. Aquests van

arrencar a córrer al veure’s sorpresos. A l’altura

del Carrer Àngel Guimerà l’agent va trobar ama-

gat a un d’aquests joves, amb el pot de spray a la

mà i les mans tacades, i va identificar-lo. S’ha

presentat diverses denúncies contra aquest dos

joves per vandalisme, ja que presumiblement

són també els autors de diferents pintades a ca-

bines telefòniques, senyals de tràfic, bústia de

correus i diferent mobiliari urbà del poble. La

Guardia Civil és qui porta les diligències opor-

tunes per tal d’acabar d’aclarir el fets.

31 donants de sang

al Papiol
La campanya de donació de sang que es va realitzar al Papiol

el passat 25 de setembre per part del Servei Català de la Sa-

lut, el Departament de Sanitat i Seguretat Social de la Gene-

ralitat de Catalunya i l’Ajuntament del nostre poble, va comp-

tar amb la participació de 31 papiolencs i papiolenques que

van donar sang. 

Edita: Ajuntament del Papiol - Gabinet de Premsa         Coordinació: Gabinet d’Alcaldia         Redacció: Núria Blanco

Disseny  i  impressió: Creacions Gràfiques Canigó, s.l.   Tel. 93 229 23 60         Dipòsit legal: B-40.836-2000         Tiratge: 1.700 exemplars

La Policia Local identifica 
dos joves que feien pintades de matinada

Inici de la Campanya
Nadalenca de la Unió 

de Comerciants 
del Papiol

S’inicia la campanya de Nadal organitzada per
la Unió de Comerciants del Papiol amb el su-
port de l’Ajuntament amb nous premis enfo-
cats cap a la cultura i el lleure. Al llarg d’aquest
mes de desembre, totes les persones que facin
alguna compra als comerços del poble que
pertanyen a  la Unió de Comerciants rebran
una butlleta que podran emplenar per partici-
par en el sorteig d’entrades per a actes cultu-
rals (encara per definir) i d’un cap de setmana
per a dues persones a un balneari.

Pintades realitzades presumiblement pels dos joves
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La celebrada última pel·lícula del director Alejandro Ame-
nabar, en la que tracta la eutanàsia, és la protagonista d’a-
questa sessió del Cine club de Molins de Rei. Amb Javier
Bardem com actor principal en un altre de les seves me-
morables actuacions.

Cine-Club 
de Molins de Rei



Com cada any, la Festa Major d’Hivern es celebra coincidint amb la fes-

tivitat de la patrona del nostre poble Santa Eulàlia. Enguany les Festes

tindran lloc al llarg dels dies 9, 10 11 i 12 de desembre. Els actes adopta-

ran una significació especial ja que l’Ajuntament aprofita aquests dies

tan senyalats per celebrar  els 25 anys d’Ajuntaments Democràtics. En

una sessió on assistirà tota la corporació municipal es farà el lliura-

ment de les insignies commemoratives a tots els regidors i regidores

que han contribuït a la tasca política dins l’Ajuntament del Papiol.  A

més d’aquest acte, al programa de la Festa Major d’hivern hi ha previst

la Missa Solemne a la parròquia del poble, les sardanes de diumenge al

matí amb la Cobla Canigó, el Concert de Tardor de la Coral la Perdiu

així com també enguany, de forma especial, la inauguració de la Seu

Social de la Penya Barcelonista del Papiol al Carrer Abat Escarré.
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Festa Major d’Hivern

Les parcel·les del Trull han entrat de nou en

la fase de subhasta pública després de que

l’Ajuntament revisés la primera taxació que

va fer. A continuació presentem els nous

preus de les parcel·les núm. 88, 89, 90, 106,

107, i 108 situades al carrer Oliveres núm. 8,

10 i 12 i al carrer Alzina núm. 7, 9 i 11 . 

- Parcel·la 88 . . . . . . . . . . . 164.000 €

- Parcel·la 89 . . . . . . . . . . . . 147.000 €

- Parcel·la 90 . . . . . . . . . . . 164.000 €

- Parcel·la 106 . . . . . . . . . . . 156.000 €

- Parcel·la 107 . . . . . . . . . . . 116.000 €

- Parcel·la 108 . . . . . . . . . . . 116.000 €

S’inicia, doncs, a partir d’aquesta

setmana un mes d’exposició publica

de l’expedient de subhasta d’a-

questes  parcel·les que culminarà,

aproximadament d’aquí a quatre set-

manes, amb la seva subhasta pú-

blica. 

Nova Taxació de les parcel·les del Trull

El passat cap de setmana del 6 i 7 de

novembre van començar la primera

fase dels jocs escolars en els que

participen els equips de l’esport base

del Papiol. Enguany compta amb 3

equips de bàsquet (cadet femení,

benjamí femení i benjamí mixt), 4

equips de Handbol (infantil masculí,

infantil femení, aleví masculí i aleví

femení) i 2 equips de futbol (cadet

masculí de futbol 11 i  aleví masculí de

futbol 7).

Per altra banda cal destacar, en aquest

inici de temporada, que l’escola d’inicia-

ció ha doblat el nombre de nens i nenes

inscrits. Enguany s’hi ha apuntat 36 es-

colars que s’inicien en l’esport  els dilluns

i els dimecres de 5 a 6 de la tarda.

Imatge de la desfilada dels equips d’esport Base del Papiol

Imatge de la Festa Major Hivern de l’any passat

Inici de la Temporada d’Esport Base


