
Els nens i nenes del Papiol d’entre 3 y

12 anys tindran la possibilitat d’assis-

tir als tallers de Nadal que organitza

l’Ajuntament amb col·laboració amb les

empreses Al·lot i Nou Joc durant els dies

de vacances escolars .

Els tallers tindran lloc el dies 22, 23, 27, 28

i 30 de desembre de 2005 i els dies 2, 3, 4

i 5 de gener de 2006. L’horari de les acti-

vitats serà de nou del matí a una de la

tarda.

De la mateixa manera que l’any passat,

els nens i nenes hi podran assistir  per

dies. No es necessari que s’hi apuntin per

totes les vacances completes.

Els tallers tindran lloc a l’antiga escola de

pre-escolar del carrer Doctor Trueta. El

preu del taller per dia es de 14 euros; per

tota la duració del taller de 90 euros.

Si voleu mes informació no dubteu en po-

sar-vos en contacte amb l’Oficina d’Aten-

ció al Ciutadà de l’Ajuntament.

Des del 17 de novembre el número de telèfon per a concertar cita a l’ambulatori del

Papiol  ha canviat. Els papiolencs i papiolenques que vulguin ser atesos al dispensari

municipal del poble hauran de trucar al nou número de cita prèvia 935 670 999.

Les trucades seran ateses en l’horari de 8.30 h a 20.30h de dilluns a divendres.

Aquest canvi de número respon a la voluntat del Institut Català de la Salut, respon-

sable dels centres d’atenció primària, de descongestionar la feina dels administra-

tius dels ambulatoris, tant de pobles petits com grans. Ara, totes les persones del

Baix Llobregat Centre hauran de trucar al mateix número i allí els hi facilitaran l’ho-

rari de la cita per a ser visitats en els respectius dispensaris.

L’ICS Canvia el número de cita prèvia del centre d’atenció primaria
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Amb la presència de mares i pares

Festa d’inici de temporada de l’Esport Base
La festa d’inici de la tempo-

rada de l’Esport Base del pas-

sat cinc de novembre va pre-

sentar als pares i mares els

equips dels escolars del Papiol en totes les

seves categories omplint el pavelló del

poble d’il·lusions, esport i educació. 

L’acte va tenir com a protagonistes els nens i

nenes que integren les diferents seccions de

l’Esport Base. Aquests van fer una desfilada al

ritme de la música molt celebrada pels nom-

brosos pares i mares que es trobaven a les

grades. En mig d’aquesta desfilada i amb els

equips col·locats a la pista en ordre va sortir la

junta de l’entitat i l’alcalde, Albert Vilà, va fer

un discurs en el que va agrair la feina dels tre-

balladors del pavelló, monitors, entrenadors,

coordinadors de secció, coordinador general i

a tota la junta de l’Esport Base del Papiol. L’al-

calde també va animar als pares i mares a se-

guir col·laborant i als més menuts a seguir

practicant activitat física i esport de qualitat

amb l’entitat. Juntament amb l’alcalde, el pre-

sident de l’Esport Base va tenir també pa-

raules de suport a l’organització en general i

va augurar triomfs esportius i pedagògics per

aquesta temporada 2005-2006. 

Finalment, al compàs de la música un altre

cop, tots els nens i nenes van rebre una

motxilla com a obsequi i es va convidar als

pares a brindar per aquesta nova tempo-

rada amb cava.

Joguines
per a tots

Amb motiu de

les festes na-

dalenques l’Ajunta-

ment del Papiol

torna a col·laborar

amb la Creu Roja

del Baix Llobregat

en l’organització de

la campanya “Jo-

guines per a tots”. 

La recollida de jo-

guines tindrà lloc al llarg del dies 27,

28,29 i 30 de desembre del 2005 i els

dies 2, 3,4 i 5 de gener de 2006 a l’edifici

de l’antic menjador de l’Escola Pau Vila al

Carrer Trueta s/n. L’horari de recollida

serà de 19 h a 21’30 hores.

Del dia 7 al 16 de desembre també es po-

dran lliurar joguines a l’Escola Pau Vila al

llarg de l’horari lectiu.

CINEMA A MOLINS DE REI
16/12/05

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA (Thriller)
Director.- David Cronenberg (USA 2005)
Intèrprets.- Viggo Mortensen, Maria
Bello, William Hurt, Ed Harris,
Tom Stall es veu convertit en el centre d´
atenció dels mitjans de comunicació quan
frustra un violent intent de robatori en el
seu restaurant. Incòmode amb aquesta

fama no buscada, inten-
tarà tornar a la seva vida
normal, però un home amenaçant i miste-
riós el visitarà, creient que te amb ell un
compte pendent del passat. Mentre Tom i
la seva família lluiten contra aquest error
d´ identificació e intenten afrontar la
transformació de les seves vides, es veu-
ran obligats a plantejar les seves rela-
cions i els temes que els divideixen.

Tallers infantils a les vacances de Nadal

Partit 

de futbol benèfic

Per donar suport a aquest causa  també

tindrà lloc un partit de futbol entre el

personal de l’Ajuntament i un equip for-

mat pels joves del poble en data que

s’anunciarà en una gran pancarta a la

Avinguda de la Generalitat. El preu de

l’entrada per el públic assistent serà el

d’una joguina. Es prega que les joguines

no siguin massa velles ni estiguin es-

patllades.

Alumnes i monitors de l’Esport Base
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L’Ajuntament del Papiol s’ha negat a firmar les actes d’ocupa-

ció prèvies a la expropiació de nous terrenys pel Tren d’Alta

Velocitat (TAV) ja que la companyia gestora de les infrastructures

ferroviàries (ADIF), l’entitat pública que gestiona les obres, ha de-

cidit construir en terrenys del Papiol un centre transformador

elèctric que no es trobava en el projecte inicial sense consultar-

ho, ni als pagesos de la zona ni al mateix Ajuntament.

L’Alcalde Albert Vilà ha manifestat que la Gestora d’infrastruc-

tures actua amb prepotència i desconsideració respecte els in-

teressos legítims de la gent del Papiol. Els moviments de terra

practicats al llarg de les obres han tapat el Torrent de Batzacs

que aboca la seva aigua al riu Llobregat i han negat d’aigua tots

els camps del Pla del Colomer fent impracticable el treball dels

pagesos. D’altre banda, també sense estar previst en el projecte

inicial, s’estan aprofitant les obres del TAV per ampliar i col·lo-

car noves infrastructures de gas i electricitat per terrenys del

municipi sense els controls i els permisos necessaris, donant la

sensació de que es van trossejant els pocs camps que queden

pel conreu amb expropiacions puntuals, després d’haver pactat

una expropiació inicial.

Membres de la Unió de Pagesos també han manifestat els seu ma-

lestar per les actuacions de la Gestora de infrastructures del TAV.

S’afegeixen noves obres sense preavís

L’Ajuntament del Papiol es nega 
a firmar expropiacions pel Tren d’Alta Velocitat

Els passats dies 24 i 27 d’octubre els avis

del Papiol van fer la sortida anual de la

gent gran. Enguany, per motius de capaci-

tat d’espai a l’hora d’esmorzar i dinar i de

millora en la qualitat de les visites, l’excursió

es va plantejar en dos dies. La gent gran va

dividir-se en dos grups de cent persones i

els dos dies de sortida els autocars van dur-

los a fer la mateixa excursió: aquest any es

va visitar el Parc Natural de Delta de l’Ebre.

Tot i que el trajecte d’autocar va ser una

mica més llarg que en anys anteriors, uns

400 quilòmetres en total d’anada i tornada,

els avis i avies del Papiol assistents van es-

tar d’acord en definir la visita d’aquest 2005

com “la millor de les fetes fins ara”. 

Els jubilats i jubilades del Papiol i les

seves parelles van sortir a les vuit del

matí del poble. Després de les activitats

del matí, amb la visita a l’Ecomuseu de

Deltebre, els  participants a la sortida

van entaular-se per dinar al restaurant

Casa Nuri. El menú va destacar pels

musclos i els arrossos de la terra que al

llarg de tot el matí havien visitat. Des-

prés de dinar i petar la xerrada els avis

del Papiol van tornar amb els autocars

al poble on van arribar cap a les vuit del

vespre.

Els assistents a la sortida d’aquest any

van considerar que dividir els partici-

pants de l’excursió en dos grups i en dos

dies era “una millora en el servei molt

evident” i van estar molt contents tant

per el destí de la visita com pel restau-

rant Casa Nuri on va tenir lloc el dinar.

Excursió de la gent gran del Papiol 

La gent gran visita la desembocadura del riu Ebre

Com cada any, amb el fred arriba la Festa Major d’hivern del

poble. Els dies 10 y 11 de desembre tindran lloc a la nostra vila

diferents activitats lúdiques i culturals.

El dissabte 10 de desembre començarà amb una passejada amb

bicicleta pels voltants del Papiol. Continuarà per la tarda amb un

espectacle infantil dedicat a Hans Christian Andersen amb xocola-

tada final per a tots els assistents. A les set de la tarda tindrà lloc a

la parròquia del poble la missa solemne de Santa Eulàlia. I ja de nit,

el grup musical Duet Mambo animarà el ball de presentació de la

campanya de Nadal de la Unió de Comerciants. A continuació es

rematarà la festa amb la nit de penyes organitzada per les penyes

del Papiol.

El diumenge 11 de desembre s’iniciaria amb el ball de sardanes a

càrrec de la Cobla Canigó, al migdia, a la plaça de l’Església i amb

el clàssic vermut de Santa Eulàlia ofert per l’Ajuntament com a co-

lofó. A la tarda les festes es tancaran amb un concert on hi inter-

vindran la Coral La Perdiu, els russinyols, el Cor Gòspel del Papiol i

la Nova Rondalla de l’Ateneu Sanfeliuenc.

1O i 11 de desembre: Festes de Santa Eulàlia 2005




