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Tots 
contra el foc 

Recordo que fa bastants anys la
televisió de l’època va fer famosa

una gran campanya en què gent de
totes les edats desfilaven pel bosc
cantant una cançó que es titulava
“Todos contra el fuego”. Aquella cam-
panya i d’altres, conjuntament amb
l’esforç de pedagogia i d’informació
que fan cada dia les entitats i els orga-
nismes que tenen cura del nostre medi
ambient han provocat un canvi força
positiu en l’actitud de respecte que les
persones tenim per la natura. 

Podem dir que pràcticament s’han
acabat els focs incontrolats, el llança-
ment indiscriminat de burilles al terra i
l’abandonament de vidres enmig dels
arbres. Però no s’han acabat del tot. I
gairebé sempre, en l’inici d’un incendi,
hi trobem una imprudència.

Som conscients que de cara a aquesta
primavera i estiu la sequera i el calor
que arrosseguem estan posant les
coses força complicades. Hi ha hagut
diversos incendis en termes munici-
pals propers als nostres, fins i tot a la
mateixa serra de Collserola, en zones
allunyades del nostre poble. 

Per tot això, al Papiol hem decidit pas-
sar de les idees a l’acció. Veurem en un
altre espai del Bat a Bat que la convo-
catòria per potenciar l’Associació de
Defensa Forestal va reunir a força
veïns disposats a col·laborar. També
hem començat a treballar en un Pla
d’Emergències del que anirem infor-
mant a la població. 

L’important és la prevenció i que no hi
hagin incendis. Però si per desgràcia
es produeixen, hem d’estar preparats
per treballar colze a colze amb eficà-
cia per la seva ràpida extinció. 

No vull acabar aquest article sense
recordar-vos que estem a les portes
de la Festa Major. Són dies assenyalats
de transició entre la feina o la fi de
l’escola dels nens i les vacances, en els
que toca divertir-se. 

Todos 
contra el fuego

Recuerdo que hace bastantes años
la televisión de la época hizo

famosa una gran campaña en la que
gente de todas las edades desfilaba
por el bosque cantando una canción
titulada “Todos contra el fuego”. Esa
campaña y otras, junto con el esfuerzo
pedagógico e informativo que hacen
cada día entidades y organismos que
cuidan nuestro medio ambiente han
provocado un cambio muy positivo en
la actitud de respeto que las personas
tenemos por la naturaleza. 

Podemos decir que prácticamente se
han acabado los fuegos incontrolados,
la costumbre de lanzar las colillas en el
suelo y el abandono de vidrios en medio
de los árboles. Pero no se han acabado
del todo. I casi siempre, en el inicio de
un incendio, hallamos una imprudencia.

Somos conscientes que de cara a esta
primavera y verano la sequía y el calor
que arrastramos están poniendo las
cosas muy difíciles. Ha habido varios
incendios en municipios próximos al
nuestro, e incluso en la serra de Coll-
serola, en zonas alejadas de nuestro
pueblo. 

Por todo esto, en el Papiol hemos deci-
dido pasar a la acción. Veremos en
otro espacio del Bat a Bat que la con-
vocatoria para potenciar la Asociació
de Defensa Forestal reunió a muchos
vecinos dispuestos a colaborar. Tam-
bién hemos comenzado a trabajar en
un Pla d’Emergències del que iremos
informando a la población.

Lo importante es la prevención y que
no haya incendios. Pero si por desgra-
cia se producen, debemos estar prepa-
rados para trabajar codo con codo con
eficacia para su rápida extinción. 

No quiero acabar este artículo sin
recordaros que estamos a las puertas
de la Festa Major. Son días señalados
de transición entre el trabajo o el fin
del colegio y las vacaciones, en los que
toca divertirse.

Albert Vilà
L’Alcalde
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A la fi de la temporada esportiva 2004-2005
Parlen els Presidents de les entitats

En general, quina valoració fa de la temporada 2004-05? 

Molt bona. Hem pujat un 30% de nens i nenes practicants d’es-

port en els dos últims anys. Una xifra alta si la valorem respecte

a la poca pujada que ha fet el Papiol en quant a població.

Quins elements destacaria de la temporada?

Pel que fa als diferents esports, les nenes del handbol han que-

dat subcampiones de Catalunya, i les jugadores de bàsquet han

mostrat una millora impressionant. El futbol s’ha mantingut més

o menys bé, i pel que fa als equips d’iniciació, funcionen molt bé

perquè són molt pedagògics. Els pares estan molt contents.

Quins aspectes creu que cal millorar?

Som molt auto-crítics i sempre intentem millorar. Per exem-

ple, volem adquirir un caire més professional en relació als

entrenadors i els professors.

Quina previsió fa de cara a la propera temporada?

Encara és molt aviat per fer previsions perquè no sabem si

continuarem creixent a aquest ritme, l’únic que sabem és

que volem mantenir el nostre objectiu d’ocupar el temps

lliure dels nens i nenes del Papiol, volem que integrin l’es-

port en la seva vida.

La temporada esportiva de les diferents entitats esportives del Papiol acostuma a finalitzar 
al mes de juny. Ascensos de categoria, bones classificacions i resultats no tan bons... però
sobretot molta feina i tenacitat és la tònica general dels deu mesos que normalment dura una
temporada, i és que aquesta que deixem enrere ha donat per molt. I si no, que s’ho preguntin
als Presidents Esportius.

Fernando Veliz, Esport Base 
“Sempre intentem millorar”

Imatge de la Festa que donava inici a la temporada de l’Esport Base

En general, quina valoració fa de la temporada 2004-05 que

tot just ara s’acaba? 

Molt bona, perquè l’equip amateur ha pujat a segona i el juvenil

ha quedat a la meitat de la classificació.

Quins aspectes creu que cal millorar?Hauríem de mirar de

consolidar-nos a segona i intentar pujar a primera regional,

encara que és molt difícil. 

Quina previsió fa de cara a la propera temporada?

En principi, volem continuar tan bé com fins ara, i encara que pen-

sava deixar-ho, seguiré com a  president la propera temporada.

Josep Alujas, Club de Futbol
“Hem pujat a segona”

L’amateur, l’equip que aquest any ha pujat a segona divisió regional



E l  r e p o r t a t g e

5

de
 B

A
T

a 
ba

t
Ju

lio
l 2

0
0

5

Quina valoració feu de la temporada 2004-05?

Estem molt satisfets. Les noies del sènior han quedat terceres

de la lliga amb A.C.D.A. i els nois, del sènior també, han quedat

sisens en la lliga catalana. 

Quins elements destacaríeu?

La participació dels jugadors i les jugadores en la promoció i

l’ensenyament del bàsquet a la cantera, des dels patits fins els

adolescents. No tothom té l’oportunitat de transmetre els

valors i les il·lusions de l’esport que més ens agrada.

Quins aspectes creieu que cal millorar?

Sempre hi ha coses a millorar. Una d’elles seria disposar de més

hores i espais en el polisportiu, ja que els sèniors comparteixen

pista en ambdós entrenaments els dilluns i els divendres. També

tenim la necessitat de tenir més fitxes en la categoria sènior

femenina i disposar d’equips a totes les categories, però som un

poble petit i és difícil. 

Quina previsió feu de cara a la propera temporada?

Estem valorant la possibilitat de fer el relleu als veterans, els

quals han dedicat tota una vida al bàsquet. Si no fos per ells, no

tindríem el que tenim. I fer una junta compartida, perquè man-

tenir la saviesa dels grans sempre és important.

Neus Costa i Raul Pérez 
Sènior Masculí, Club de Bàsquet
“Mantenir la saviesa dels grans sempre és important”

Torneig 3x3 organitzat pel Club de Bàsquet

En general, quina valoració fa de la temporada 2004-05 que

tot just ara s’acaba? 

La valoració de la temporada no és molt bona, tal i com han

anat els resultats. Però una cosa podem treure de profit, i és

que sense treball no hi han fruits, i això és el que ens ha passat

aquesta temporada.

Quins elements destacaria?

Penso que ja des del començament no es van fer bé les coses

i això és com el fenomen de la bola de neu que roda,  que

cada vegada és fa més gran i arrossega més coses. També se

li ha d’afegir que les lesions aquest any no ens han respectat

gaire. 

Quins aspectes creu que cal millorar?

L’aspecte que sobretot cal millorar és el relatiu a la gent que

forma l’equip. Ha de complir tota la temporada, també ha d’es-

tar-hi quan les coses no van tan bé. Volem persones amb ganes

de passar-s’ho bé jugant a futbol sala.

Quina previsió fa de cara a la propera temporada?

Estem formant un equip competitiu i amb ganes de fer les coses

bé, en base a jugadors de l’any passat, amb nous fitxatges que

aportaran noves idees, nous estils i il·lusió. Ens agradaria situar-

nos a les primeres posicions, ja que l’equip té capacitats sufi-

cients com per a estar-hi.

Enrique Rumi, 
Orange Club Esportiu El Papiol
“L’equip té capacitat per estar al davant”

Equips del Orange Club Esportiu El Papiol
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En general, quina valoració fa de la temporada?

En realitat, la temporada del tir amb arc de bosc és inacabable

,ja que la lliga catalana s’inicia al gener i acaba al novembre, i

l’espanyola comença just al novembre i finalitza al juny, o sigui

que sempre tenim una de les dues lligues a mitges. Però a

aquestes alçades de la temporada, personalment estic complint

els objectius marcats, doncs ja he guanyat la lliga espanyola que

va acabar el passat 5 de juny a Ordicia (País Basc). Pel que fa a

la lliga catalana, encara queden quatre competicions però vaig

ben encaminat, perquè de les sis proves que portem ja n’he

guanyat cinc.

Quins elements destacaria de la temporada?

La millor sensació la vaig tenir al Campionat del Món dis-

putat a Gènova (Itàlia), on vaig quedar catorzè classificat,

però vaig ser el primer de la participació espanyola, com-

plint així el meu objectiu, ja que la normativa del campio-

nat era diferent de la nostra i estàvem en considerable

desavantatge. 

Quins aspectes creu que cal millorar?

Creiem que s’ha d’intentar assolir més pòdiums en les

diferents categories, i això comporta unes despeses

econòmiques bastant elevades que fan que la majoria

dels socis del club s’ho pensin a l’hora d’implicar-se

més. 

L’ideal seria disposar d’una infrastructura més condicio-

nada, i el somni és tenir un camp amb recorregut de dia-

nes.

Quina previsió fa de cara a la propera temporada?

Personalment, espero ratificar els títols anteriors i a nivell de

club, desitjar que tots els companys aconsegueixin bones clas-

sificacions en les diferents competicions. Respecte als objec-

tius immediats, tenim pendents la finalització de la lliga dels

Pirineus, el 17è Campionat de Catalunya i el 17è Campionat

d’Espanya. 

Jordi Lorenz, Arquers del Papiol
“Ja hem guanyat la lliga espanyola”

Els més petits també s'inicien 

en l'esport del tir en l'arc

Jordi Lorenz, un dels 

integrants del Club d'Arquers

En general, quina valoració fa de la temporada 2004-05 que

tot just ara s’acaba? 

Bona, molt positiva. 

Quins aspectes creu que cal millorar?

Hi ha moltes coses a millorar. Una d’elles és, per exemple, el local

social. Necessita una ampliació per a guarir del fred a l’hivern i

de la calor a l’estiu als pares que van a veure jugar els seus fills.    

Quina previsió fa de cara a la propera temporada?

Crec que els nens poden aconseguir algun triomf, tenim uns

nens que són formidables.

Lluís Garcia, Club de Tennis
“Tenim uns nens formidables”

Estat actual de les pistes de tennis Campionat de Tennis
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Des de l’Ajuntament, com es valora la temporada que s’ha

acabat?

Esportivament parlant es valora com a molt bona. També ha

estat molt positiva pel que fa a l’esport escolar. A més, s’ha

comptat amb el triomf remarcable de l’equip amateur de futbol. 

Quins són els principals problemes que s’han trobat a la

temporada? I els elements positius?

Ens hem trobat els problemes de sempre, remarcables però

tampoc no gaire. Pel que fa als elements positius, destacar que

som un dels municipis que més esport practica de la comarca

del Baix Llobregat. 

En referència a la poca població infantil i juvenil que practi-

quen l’esport, amb l’objectiu de trobar més jugadors per

omplir així els equips esportius del poble, quines mesures a

curt i llarg termini es tenen previstes adoptar?

Intensificar les campanyes per reenganxar nens i nens i preocu-

par-se per les edats infantils. Es pretén iniciar en l’esport als

més petits perquè quan arribin a edats escolars ja estiguin men-

talitzats dels avantatges de la seva pràctica. L’objectiu és adre-

çar l’espot a la infància, i per això s’ha de fer una promoció

esportiva adreçada als més petits.

Quins projectes hi ha previstos de cara a la propera tempo-

rada?

Estem abocant el cent per cent dels esforços en la remodelació

de la piscina municipal del Papiol, que tal com s’explica al Bat a

Bat començarà el curs vinent i proporcionarà una major quali-

tat a les instal·lacions esportives del municipi.

Alguna novetat de cara al curs que ve?

Continuar treballant i promocionar noves metes esportives.

Xavi Echegoyen, Regidor d’Esports
“Som un dels municipis de la comarca 
que més esports practica”

"L'objectiu és adreçar l'esport 
a la infància perquè quan arribin 
a edats escolars 
ja estiguin mentalitzats 
dels seus avantatges"

Imatge d'Arxiu
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Amb l’objectiu de mantenir neta la població
Campanya “per a una bona convivència”
amb els gossos
L’Ajuntament del Papiol ha endegat una

campanya per fomentar els bons hàbits

dels ciutadans amb els seus gossos.

Aspectes com la recollida dels excre-

ments, la col·locació del xip identificatiu o

el cens d’aquestes mascotes  són els

objectius principals d’una campanya que,

tal com diuen les fonts oficials, “perse-

gueix el benefici de tota la població”. 

Les primeres mesures dutes a terme

són la difusió de dos tipus de díptics

informatius: un d’ells s’encarrega d’ex-

plicar la campanya i l’altre dona instruc-

cions de com censar i posar el xip als

gossos. 

Recentment s’ha procedit a la col·loca-

ció als fanals de banderoles on apareix

un cadell de gos del qual surt una bafa-

rada dient “Ajuda’m a no embrutar”, per

tal de conscienciar la població respecte

als beneficis que comporta per al muni-

cipi el fet de recollir els excrements dels

seus gossos. També s’han col·locat dis-

pensadors de bosses de plàstic a diver-

sos indrets de la població al costat de

papereres perquè siguin utilitzades pels

propietaris dels gossos.

Mostra de les banderoles col·locades pel poble
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Per sentència del Tribunal Superior de Justicia
La Pedrera Berta 
només es podrà omplir amb material inert

El Tribunal Superior de Justícia de

Catalunya ha declarat nul·la i sense

efecte la modificació de l’Art. 39 de la

normativa del Pla Especial de Protec-

ció de Collserola (PEPCO), segons la

qual es podien abocar residus no total-

ment inerts, i disposar així d’un nou

abocador de residus dins dels terrenys

d’interès natural de Collserola. Amb

aquesta sentència, l’òrgan judicial ha

donat la raó a l’Ajuntament del Papiol,

que va interposar un recurs contenciós

administratiu en contra d’aquesta

modificació i en defensa els interessos

generals del Parc.

L’Ajuntament del Papiol es va mostrar

contrari a aquesta modificació per la

seva ubicació dins d’un espai d’interès

natural, per la possible contaminació

dels aqüífers i perquè si bé entenia que

fan falta abocadors finalistes, prèvia-

ment existeixen unes altres mesures de

foment de la recollida, reciclatge i mini-

mització dels residus que no s’estan

duent a terme.

La sentència ha estat molt ben valorada

des de l’Ajuntament, ja que els ciutadans

difícilment entendrien que per un costat

s’estigués declarant Collserola com a Parc

Natural, i per l’altre instal·lant un abocador

en el mateix indret, tal com pretenien els

antic propietaris de l’empresa Franquesa.

L’Associació de Defensa Forestal 
vol recaptar voluntaris
Amb l’arribada de l’estiu i les elevades temperatures, el risc d’in-

cendis forestals augmenta considerablement. És per aquest

motiu que l’Ajuntament va convocar una reunió, el passat 22 de

juny, de l’Associació de Reserva Forestal, amb l’objectiu de cons-

cienciar la gent i, sobretot, recaptar voluntaris a nivell individual

i d’entitats. 

L’acte, al qual va assistir-hi molta gent predisposada a col·labo-

rar, va comptar amb la presència del senyor Joan Roma, Regi-

dor de Medi Ambient de Sant Llorenç Savall, per explicar l’expe-

riència viscuda al seu municipi, que l’agost del 2003 va patir un

incendi forestal on es van cremar més de 5.000 hectàrees, així

com del Regidor de Medi Ambient del nostre municipi, el senyor

Joan Pagès. També es va poder escoltar l’opinió del senyor Cas-

tellví, President de Puigmadrona-Olorda, entitat per a la preven-

ció d’incendis forestals de Molins de Rei - El Papiol. 

Els dos convidats van fer aportacions respecte a la forma d’or-

ganitzar-se davant un incendi forestal, les diferents àrees d’es-

tructuració i la valoració de qualsevol tipus d’ajuda, destacant la

importància de coordinar els voluntaris per aconseguir una

feina més efectiva.

Vista de la Pedrera Berta

Un moment de la reunió
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A partir del mes d’octubre
Comença la renovació integral de la piscina

La nova fase de renovació de la zona

esportiva, que inclou la construcció

dels nous vestidors i la substitució

de l’actual bar de la piscina per un

de nou començaran el proper mes

d’octubre. 

Les obres, que han entrat en període

d’informació pública, també preveuen la

remodelació de les actuals platges amb

la substitució de les actuals pedres per

un paviment més adequat per prendre

el sol i la col·locació d’una nova coberta

retràctil. 

El projecte, en la fase que comença

després de l’estiu, també comprèn la

construcció d’un bar amb

instal·lacions per donar servei a tota

la població i la perllongació de l’eix

peatonal que es va estenent per tota

la zona esportiva. L’obra estarà finan-

çada per l’Ajuntament, l’Àrea Metro-

politana i la Generalitat. 

Amb motiu de les obres, la piscina

haurà d’estar tancada durant el pro-

per any. Per aquesta raó, l’Ajunta-

ment demana la comprensió i la

col·laboració dels actuals usuaris,

que són els que més saben que

aquesta piscina ja havia complert el

seu cicle i és imprescindible la seva

remodelació. Més endavant podran

gaudir d’unes instal·lacions amb la

màxima qualitat.

Campanya 
de prevenció del soroll
Amb motiu de les moltes queixes que es

reben cada any pels sorolls ocasionats

pels vehicles de motor, la Policia Local

del Papiol ha portat a terme una cam-

panya de revisió i assessorament gratuït

del nivell de soroll per ciclomotors i

motocicletes. 

El servei ha estat en funcionament

durant els dies 4, 5, 6, 7 i 8 de juliol de

20:00 a 22:00 davant de l'Ajuntament. 

La Policia vol informar que posteriorment

a aquesta campanya serà sancionat

tothom qui sobrepassi els nivells màxims

permesos de soroll (75 decibels aproxi-

madament),  segons la legislació vigent.

Esquema del projecte de remodelació de la piscina
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Els joves del Papiol 
tindràn un nou espai lúdic
La part posterior del carrer Jacint Verdaguer es convertirà en la

ubicació de la nova pista polivalent que es construirà al Papiol. 

La creació d’aquest parc té com a objectiu proporcionar als

joves del poble un nou espai lúdic on s’inclourà una pista per a

eskating, cistelles de bàsquet, taules de ping pong i porteries de

futbol.

Entrevista amb el Regidor de Recursos Humans

Conveni de l’Ajuntament amb el personal fins el 2007

L’Ajuntament acaba de tancar un nou conveni laboral amb el seu

personal que extendrà la seva vigència fins l’any 2007. L’acord,

que va ser signat el passat 6 de maig, ha estat notificat a la Dele-

gació Territorial del Treball de la Generalitat de Catalunya i a tot el

personal de l’Ajuntament. El conveni també ha esta ratificat en el

Ple Municipal del 19 de maig de 2005.

Joan Puig, Regidor de Recursos Humans de l’Ajuntament del

Papiol, ha sigut el portaveu de l’Ajuntament durant la negociació. 

Quin va ser el motiu de l’establiment d’un nou conveni? 

El motiu de l'establiment d'un nou conveni és perquè no se’n

havia signat cap des de l'any 2003, quan va ser denunciat el

conveni vigent en aquells moments. Per tant, portàvem dos

anys sense, i d’aquí la necessitat urgent i prioritària, quan vaig

entrar el juliol de l'any passat a fer-me càrrec d'aquesta Regido-

ria. Calia treballar a fons en aquest tema. Després de sis mesos

de negociacions,  el passat mes de maig es va signar el nou con-

veni, que serà vigent fins el desembre del 2007. 

Quin és actualment el nombre de treballadors de l’Ajuntament?

El nombre de treballadors actualment a l'ajuntament es de 63

inclosos policia, brigada , neteja, tècnics i administratius .

Quines són les condicions que s’estableixen a l’Acord 2005 –

2007 per al personal de l’Ajuntament i les millores establer-

tes per ambdues parts? 

En aquest nou conveni l'Ajuntament es compromet a garantir la

no pèrdua de poder adquisitiu del treballadors, tenint en

compte que s’augmentava un 2% anual. Un altre punt impor-

tant es l'actualització de les hores extraordinàries com a com-

plements, nocturnitats i festius assenyalats. També s’està fent

la valoració dels llocs de treball. Ja hem començat a fer l'estudi

a través de la Diputació. Altres elements a destacar son les revi-

sions mèdiques bianuals, les polítiques de jubilacions anticipa-

des que s’aplicaran per primera vegada i les millores que es

seguiran fent en referència a les polítiques de personal perquè

puguin comptabilitzar la vida laboral i familiar. 

Aquests serien els aspectes més importants del nou conveni,

que a partir d'ara serà l'eina bàsica per regular els temes labo-

rals. Cal destacar, però, la bona voluntat per part del comitè dels

treballadors i els sindicats per arribar a un bon acord per amb-

dues parts. Això ha fet possible establir un diàleg i un bon clima

de convivència pels treballadors i l'administració.

Imatge d’arxiu

Punt d’Informació per 
al pis del carrer Major

Entre els dies 18 i 29 de juliol s’habilitarà a l’Ajun-

tament un Punt d’Informació de l’IMPSOL (Insti-

tut Metropolità de Promoció del Sòl i Gestió

Patrimonial) per informar als ciutadans que ho

desitgin sobre l’habitatge lliure unifamiliar ubicat

al carrer Major número 12. L’horari d’atenció al

públic serà de dilluns a divendres, de 9 a 13 hores.

Detingut per robar 
a l’interior dels cotxes

El Cos Nacional de Policia de Rubí, amb la col·laboració de la Policia Local del Papiol, va dete-

nir el passat 17 de maig de 2005 a un individu sospitós d’haver efectuat robatoris a l’interior

de cinc cotxes aparcats al nostre terme municipal..

L’home, amb les inicials Rafael G.R. i natural de Rubí, va ser interceptat el 15 de març per

la Policia Local del Papiol, data en què es van produir els robatoris. Portava una bossa

amb contingut sospitós el qual ha sigut reconegut posteriorment pels seus legítims pro-

pietaris. L’acusat es troba actualment a disposició judicial pels fets que se l’hi imputaven.
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L’Ajuntament del Papiol ha creat una

taxa reduïda per a la utilització del

transport municipal que serà efectiva a

partir del dia 1 de setembre. 

El nou abonament preveu que pel

preu de tres euros els usuaris puguin

realitzar deu viatges en l’autobús de

l’estació.

Millores en el transport públic

Deu viatges per
tres euros, nova
taxa municipal

Diego Torres, que formava part de la llista municipal del Partit dels Socialistes, ha pres

possessió com a nou Regidor de l’Ajuntament en substitució de Josep Maria Romero,

que com va informar el Bat a Bat havia presentat la seva dimissió el passat mes de

desembre.

Diego Torres és una persona força coneguda a la població, que ja havia format part

del nostre consistori en períodes anteriors.

Diego Torres, 
Regidor de l’Ajuntament 
en substitució 
de Josep Maria Romero

Un altre dels temes aprovats a l’últim

Ple Municipal és l’adhesió a l’Agrupació

de municipis titulars del Servei de

Transport Urbà de la Regió Metropoli-

tana de Barcelona (AMTU), ja que El

Papiol és un  municipi englobat dins la

segona corona metropolitana i que no

pertany a l’Entitat Metropolitana del

Transport.

L’AMTU té com a finalitat contribuir a la

millora constant dels serveis públics de

transport col·lectiu dels ens associats,

per la qual cosa articularà les eines de

cooperació i col·laboració entre les

administracions que en formen part, i

amb altres institucions i organismes

amb àmbits competencials en el trans-

port públic.

L’Ajuntament s’adhereix a l’agrupació de municipis 
titulars del Servei de Transport Urbà 
de la Regió Metropolitana de Barcelona (AMTU)

L’Ajuntament del Papiol va aprovar durant el darrer ple muni-

cipal la renovació per un any de la suspensió de l’atorgament

de llicències per a la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil

al terme municipal del Papiol. La mesura ha estat presa per tal

de paralitzar qualsevol procés de legalització d’aquest tipus

d’antenes de telefonia que es puguin presentar mentre es

redacta un Pla Especial que reguli la seva ubicació concreta

dins el nostre poble.

Es renova per un any la suspensió d’atorgament
de llicències per a la instal·lació 
d’antenes de telefonia mòbil 

Imatge d’arxiu
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Com cada any el passat dia 23 de juny,

revetlla de Sant Joan, el Papiol va rebre

la tradicional flama del Canigó, símbol

del desig de la pervivència de la Llen-

gua Catalana. 

Acabat el recorregut de la flama i la

senyera pels carrers del poble, el senyor

Joan Pagès, membre de la Societat

Coral La Perdiu, va llegir un manifest on

es definien els símbols de la Flama del

Canigó a l’antiga bòvila del Cast. Allà

mateix una gran foguera, símbol per

excel·lència de la festa de Sant Joan, va

presidir l’acte. 

Un cop llegit el manifest, l’Alcalde,

Albert Vilà va donar per inaugurada

la festa. A la nit al bosc del Blanc, tots

els que van volguer van ballar al

ritme de la música de l’orquestra Star

Duo.

Música i animació a la revetlla
Per Sant Joan, la Flama del Canigó

La Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament

de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de Salut,

conjuntament amb els consells comarcals del Baix Llobre-

gat i del Vallès Occidental, i els ajuntaments de Barcelona,

Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sant

Cugat del Vallès, Molins de Rei i el Papiol segueix enda-

vant amb la campanya iniciada el passat mes de maig per

evitar l’expansió del mosquit tigre. 

Segons la pàgina web que la Generalitat ha creat amb

motiu de la campanya de prevenció, l’insecte és actiu

sobretot de dia, principalment a l’exterior de les cases, i

s’amaga en àrees ombrívoles. Té un radi de vol i d’acció

relativament curt (uns 400 metres del lloc de cria com a

màxim). Les femelles produeixen molèsties provocades

per l’elevat nombre de picades que fan. En països tropi-

cals i subtropicals poden ser vectors de diferents tipus de

virus, però a les nostres latituds no actuen com a trans-

missors de cap malaltia.

El mosquit tigre no transmet malalties

El moment de la inauguració de la Revetlla 2005

El mosquit tigre es diferencia per les seves bandes blanques i negres
Lligams web per a més informació: 
- www.gencat.net >>> Generalitat de Catalunya

- www.santcugatobert.net 
>>> Ajuntament de St.Cugat del Vallès

- www.cdc.gov/ncidod/dvbid/arbor/albopic_new.htm 
>>> Information on Aedes albopictus, a la web de la CDC
(Centers for Disease Control and Prevention)

- http://web.uniud.it/zanzaratigre/Cenni.html
>>> informació a la Universitat d’Udin (Itàlia)

- http://fmel.ifas.ufl.edu/EXOTIC.HTM
>>> dedicat a l’expansió del mosquit tigre asiàtic a Florida
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Un any més, els papiolencs han pogut gaudir de la primaveral Festa de la Cirera, els passats dies 4 i 5
de juny. Dos dies plens d’actes populars, per a totes els gustos, i sobretot adreçats a totes les edats,
han marcat el programa d’una ja tradicional festa que enguany celebrava la seva vintitresena edició.

Dos dies amb actes per totes les edats

El Papiol surt al carrer 
per celebrar la Festa de la Cirera

L'Alcalde i la Regidora de Comerç saluden a una comerciant del poble

El tret de sortida el va donar el senyor Joan Cavall, secre-

tari de la Unió de Pagesos, que va inaugurar la Fira de

Comerç i Serveis i va realitzar el  posterior recorregut amb

l’Alcalde, Albert Vilà, i diferents membres del consistori per

la Rambla de Catalunya, per tal de saludar als pagesos,

comerciants i artesans que aquest any exposaven els seus

productes a la Fira.

Un punt important del recorregut era l’exposició de cireres –i

d’altres fruites- que amb tanta cura i enginy els participants

havien col·locat dins la Carpa Gran. I és que n’hi havia per tots

els gustos i colors: col·locades a mode d’arracades, acompa-

nyades d’un bon vi... Tot seguit va començar la mostra de

dansa tradicional amb l’Esbart Dansaire de Molins de Rei, que

va oferir al públic present un vistós ball de bastons, entre

d’altres.

Mentrestant, no eren pocs els nens –i no tant nens- que s’arre-

plegaven per poder degustar un bon berenar casolà de l’àvia a

base de pa amb xocolata o pa amb vi i sucre que va oferir l’orga-

nització.

Al vespre, sopar davant del CEIP Pau Vila, i per acabar d’adobar la

festa... una estona de música al recinte firal per als més ballarins!

Diumenge, es va poguer esmorzar d’allò més bé amb productes

típics de la terra oferts per l’Associació de Pagesos, i els més

menuts també van tenir la seva estona d’oci amb les activitats

infantils. I al migdia, qualsevol objecte que ja no et servís, a can-

viar-ho! Va ser el primer any de la fira de l’intercanvi. 

Per acabar el cap de setmana festiu, es va fer l’entrega de pre-

mis del III Concurs de Poesia als més papiolencs més creatius

amb la banda sonora de les sardanes interpretades per la Cobla

Sitgetana, diumenge a la tarda.

Detall de productes oferits per un dels comerciants
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La festa en imatges

L'esmorzar de pagesos i la ballada de sardanes, dos dels actes més tradicionals de diumenge a la Festa de la Cirera

Un alfarer de Breda mostra la seva feina. L'estand de l'Ajuntament també va ser-hi present, així com el ball de l'Esbart Dansaire de Molins de Rei

Algunes de les paradetes que es podien visitar durant la Fira de la Cirera, entre elles el Punt Jove d'Informació o l'stand del Casal de la Dona

El berenar de l'àvia i el recorregut de les autoritats per la Fira de Comerç
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Un cop s’acaba la Festa de la Cirera i
s’acomiada el mes de juny, l’aire dels
primers dies de juliol té una olor especial. Els
termòmetres ens mostren que hem canviat
d’estació, però a més recorden que els
habitants del Papiol tindran la seva cita
anual amb la tradició popular, la trobada
conjunta amb familiars, amics i veïns,
l’abordament dels carrers del poble, i com
no, la gresca i la xirinola durant cinc dies i
cinc nits en què el descans no serà,
precisament, la paraula més apropiada per
descriure la Festa Major 2005. 

Per començar, dimecres 27 els més cinèfils podran gaudir d’una

bona pel·lícula  a la fresca, doncs es projectarà la pel·lícula “La

búqueda”, un film d’aventures protagonitzat per Nicolas Cage i

John Voight, entre d’altres. 

I com no podia faltar, el Tren de la Festa Major sortirà des de la

Plaça Gaudí per fer el viatge inaugural, que recorrerà els princi-

pals carrers del poble. No serà l’únic recorregut que es farà, ja

que els alumnes de l’Escola Municipal de Música faran vibrar els

carrers i a tots els papiolencs amb la Batocada de Festa Major.   

El balcó de l’Ajuntament serà l’escenari on, com és tradició al

Papiol, es llegirà el pregó, tot i que aquest any el misteri de

qui llegirà el pregó es mantindrà fins el final.   

Per acabar una bona inauguració, res com una estona de bona

música a capel·la amb els Diapaswing o una partideta al bingo

amb els amics.   

El divendres 29 la cercavila de Festa Major despertarà als més

dormilegues quan les seves gralles i els seus timbals ressonin a

les cases del poble. O, si els més menuts ho prefereixen, poden

optar pels jocs infantils que hi haurà instal·lats a la piscina

municipal fins a les 12 (encara que també hi seran a la tarda). A

aquesta mateixa hora s’inaugurarà al Pavelló l’exposició “Jocs

del Món”, una mostra on els nens podran veure –i provar!- jocs

de diferents parts del planeta.

I a la tarda, una oferta d’allò més diversa: concert, sardanes, i el

Ball de Festa Major, a càrrec de l’orquestra Marina. 

En el cas que sigui l’estrès el vostre problema i no la calor, pas-

seu-vos per l’Associació de Caçadors El Puig a les 15 hores, per-

què amb la seva competició de tir al plat quedareu ben

relaxats. 

A la tarda no us perdeu el Ball de Confetti, famós per les

baralles familiars de confetti on el riure és el protagonista de la

festa. I si més tard encara seguiu amb ganes de gresca, la festa

continua al Casino Municipal amb la Discoteca Mòbil. 

Les activitats de diumenge aporten l’emoció de la Baixada de

Vehicles Inimaginables. A les 11 del matí s’oferirà la Missa de

Festa Major a l’Església Parroquial de Santa Eulàlia, i a continua-

ció la Cobla Canigó interpretarà les sardanes que ambientaran el

vermut popular. 

La Baixada de Vehicles Inimaginables és, si més no, l’activitat

més famosa de la Festa Major del Papiol. El tret de sortida es

donarà a les 18 hores, a la Plaça Gaudí, i la fi de la cursa serà al

Bosc del Blanc. I després de la cursa... els trofeus! 

Recordeu, papiolencs i papiolenques, la Festa Major ja és aquí,

és l’oportunitat per gaudir del poble, del bon temps, de la família

i dels amics. 

Bona Festa Major 2005!

Per gaudir del Poble, del bon temps, de la familia i dels amics

La Festa Major ja és aquí!

Imatge del cartell corresponent a la Festa Major d’aquest any

“Activitats i música per a no
descansar en la Festa Major 2005”

“L’exposició ‘Jocs del món’,
una nota multicultural a la Festa”
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LA CONEIXENÇA 
DEL COSMOS 
Des de l’antigor els humans inquiets s’han preguntat sobre els seus
orígens i destí. És evident que fins l’aparició del mètode científic
l’home pretenia resoldre les seves incògnites d’una manera esotè-
rica o metafísica, basada amb deduccions enginyoses, tot i que,
lògicament, eren errònies. Però no deixava de ser uns primers pas-
sos vers el desentrellament de la seva condició de ser.
Malauradament molta gent no té la inquietutd necessària per fer-se
preguntes cabdals. És molt explícit aquell acudit en que una profes-
sora de filosofia pregunta a un alumne que és pitjor, si la ignorància
o el desinterès, i l'alumne, sense rumiar-so gens ni mica, respòn que
no ho sap i ni li interessa. Sortosament molta gent no pensa així i no
obstant això hi ha actituds passives que, recolzades en la ignoràn-
cia cultural, proporcionen a l'individu una vivència motivada exclu-
sivament per assumtes intrínsicament personals, el que evita
neguits existencialistes i/o essencialistes, inquietuds que, tot sigui
dit, són l'origen de molts capficaments anímics.

L'ésser humà s'estima el que es coneix
No és estrany que l'ésser humà tingui interès per conèixer el
Cosmos que l'envolta, ja que n'és hoste. Hi ha aquella expressió
que diu: S'estima el que es coneix; així, doncs, si es tenen
coneixements sobre els astres que conformen l'Univers s'obre
el camí per estimar i gaudir positivament de la naturalesa en
conjunt. El coneixement i l'interès pels aspectes de la Natura i
un sentit de consciència i coparticipació còsmica per força ha
de dur a l'individu a una relació millor amb l'entorn, en el sentit
més ampli.
En un passatge de la novel·la Héctor Servadac Jules Verne fa
preguntar al neòfit de torn, l’ajudant Ben-Zuf: -Aleshores, per a
què serveix la ciència? – En la major part dels casos –respòn el
comte Timascheff- serveix per saber que s’ignora molt.
Però a mes, la ciència també pot tenir aplicacions pràctiques a la
vida quotidiana o situacions de supervivència. Tornant amb Héc-
tor Servadac, a on relata el cas d’un incident provocat per l’en-
contre de la Terra amb un cometa, davant els esdeveniments tan
extraordinaris i l’aparició d’una lluminària que s’entreveu entre
els núvols, Servadac es pregunta:
-Serà el Sol?. Però no fa ni cent minuts que s’ha post cap a
l’est. I, si no és ni el Sol ni la Lluna, què és? Algun bòlid mons-
truós? Després, prosseguint amb le seves reflexions,
exclama: -Millor hauria estat que hagués dedicat a aprendre
astronomia alguna part del temps que he perdut nèciament.
Potser és senzillíssim el fenomen que ara m’és impossible
comprendre.

L'atronomia és la ciència més antiga
Qui vol documentar-se pot recórrer a publicacions especiatlit-
zades de bon nivell. La contemplació i aprenentatge del firma-
ment es pot fer sota una forma romàntica, elegíaca o de recerca
científica, però el seu estudi també ofereix punts d'aplicació
pràctica. L'astronomia és la ciència més antiga i no s'ha d'igno-
rar que els antics van creure en la influència dels estels sobre els
esdeveniments mundans i personals, el que conduí a la creació
de l'astrologia. L'interès per conèixer les evolucions astrals va

dur a un precoç estudi dels moviments cíclics dels astres, així
com a la previsió d'eclipsis, per estar pressumtament al corrent
d'esdeveniments futurs. Actualment entre la població encara en
queda molt d'aquest sentiment atàvic.
Per altra banda, des de que l'home es va fer sedentari i va crear
l'agricultura es va guiar per l'aparició periòdica dels astres per
tal d'establir els períodes de sembra i recol·lecció. Més endavant
es va orientar pels astres per explorar i colonitzar nous territoris
i actualment la navegació nàutica i aeroespacial utilitza estels i
quasars com a balises per les singladures.
L'estudi de l'evolució estel·lar ajuda a desentrellar els secrets de
la constitució de la matèria, i l'exploració dels astres veïns
contribueix a entendre millor la història de la Terra i l'evolució de
la vida. En un altre aspecte, la tecnologia emprada inicialment
per a la recerca astronòmica repercuteix, en moltes ocasions, en
aplicacions pràctiques industrials i domèstiques.

Jaume Sacasas

Juny del 2005

Il·lustració (Joaquim Ribalta): Antiga antena de telecomunicacions de

Ceduna, Austràlia, de 30 m de diàmetre reconfigurada com a radiote-

lescopi per a la recerca astrofísica.

Astronomia



Avantatges d’assistir a un casal d’estiu
� Motiva als nens i les nenes a descobrir

coses noves

� Potencia la imaginació i la creativitat de
cada participant.

� Fomenta actituds 
de comprensió, respecte 
i tolerància entre els participants 
i, al mateix temps, amb els monitors i
monitores

� Vetlla per a una educació global dels
alumnes, barrejant els diferents
aprenentatges amb vivències personals.

� S’aconsegueix una bona dinàmica de
treball en equip.

� Fomenta l’observació, la integració i
l’estimació de l’entorn socio-cultural dels
participants.

V i d a  a  l a  V i l a
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Del 30 de juny al 27 de juliol, la Biblioteca Municipal serà pre-

sent a la piscina d’estiu amb un estand, la Bibliopiscina, des del

qual s’oferirà una selecció de llibres, revistes i contes, ideals per

a la lectura informal dels dies més sufocants de l’època estival.

Tant petits com grans podran fer-ne ús de la Bibliopiscina. Única-

ment caldrà presentar el carnet de soci de la piscina o qualsevol

altre document acreditatiu en el moment de fer ús del servei. 

La Bibliopiscina romandrà oberta de les 15.30 a les 18.30 hores.

L’usuari podrà triar entre tota l’oferta disponible: els nens hi

podran trobar contes, còmics i llibres per a petits lectors (sub-

mergibles); els adults podran escollir entre la premsa diària,

mots encreuats, revistes de fonts de la biblioteca, guies de

viatges, novel·les i narracions o llibres d’entreteniment.  

La iniciativa té per objectius apropar als lectors el servei de la

biblioteca i fomentar la lectura, sobretot entre el públic infantil.

Aquest mes de juliol, a la Piscina Municipal...

Llença’t a la lectura!

Amb l’arribada dels mesos estivals i de

les vacances de l’escola, són molts els

pares que han optat per apuntar als

seus fills als Casals d’Estiu, ja sigui al

Casal de Lleure o al Casal Esportiu. 

Les vacances escolars dels nens són

una bona època perquè aquests apren-

guin valors de diferents maneres que

durant el període lectiu es limiten a l’es-

cola i les activitats extra-escolars. 

El Casal de Lleure és adreçat a nens i

nenes de 3 a 12 anys, i “El viatge d’en Pol

i la Laia” és el centre d’interès genèric a

partir del qual cada setmana viatjaran a

llocs diferents, visitaran etapes de la

història, oficis, personatges, valors,

coneixerem diferents animals, cuines...

Tot i que els centres d’interès seran  els

mateixos per a  tots els grups d’edat , les

activitats concretes s’estructuraran segons

les edats i els cicles, aconseguint així unes

activitats més adequades i més motivado-

res per a cada grup de participants.

El Casal Esportiu està pensat per a

nens i nenes de 5 a 14 anys. Es centrarà

en l’esport de la raqueta, el tennis, i

cada setmana s’anirà afegint un esport,

sense oblidar el bany diari a la piscina

per refrescar-se una estona. També es

practicaran jocs tradicionals com la

petanca, o les bitlles, o fins i tot alterna-

tius, com el frisbee, consistent en atra-

par un disc volador en  l’aire. Des de

l’entitat organitzadora Nou Joc desta-

quen com a principals objectius que

s’ho passin d’allò mes bé i que n’apren-

guin valors com la solidaritat o la coo-

peració.

El Casal del Lleure 
i el Casal de l’Esport, en ple funcionament

“Les vacances
escolars és 
la millor època 
perquè aprenguin 
nous valors”

Vista actual de la piscina descoberta
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La pista del Casino va ser l’escenari pri-

vilegiat del concert de fi de curs de l’Es-

cola Municipal de Música, celebrat

dimarts 21 de juny.

L’acte va comptar amb la participació

de tots els alumnes i professors de l’Es-

cola, i va ser una demostració de tot l’a-

près durant el curs, fent un recorregut

pels més diversos estils musicals, des

de cançons pertanyents a bandes sono-

res de pel·lícules, fins a clàssics dels

Beatles com el Yellow Submarine, pas-

sant pel reggae més autèntic de Bob

Marley. Com a fi de festa,  una bona

coca que van compartir petis i grans

mentre ballaven al ritme dels tambors

de l’Afro Samba, la peça que la Batu-

kada va interpretar sense deixar indife-

rent a cap dels presents.

Escola Municipal de Música

Fi de curs amb cançons i coca

Tots aquells que s’apropin al Centre de Lectura comprovaran

que disposa de nous ordinadors que funcionen amb programari

lliure i gratuït, tot un moviment referit a la llibertat dels usuaris

per a executar, distribuir, copiar i accedir lliurement als progra-

mes i trencar el monopoli de Microsoft. 

Al Centre de Lectura s’ha instal·lat “Ubuntu”, una de les moltes

distribucions de Linux, el sistema operatiu base per a entorns

de programari lliure. Aquesta distribució, completa i potent,

incorpora programes per a l’elaboració de tot tipus de docu-

ments ofimàtics (una alternativa lliure al conegut Microsoft

Office), entorns de programació avançada i els programes pro-

pis del sistema operatiu. S’ha optat per aquesta distribució per

les facilitats que proporciona en la seva instal·lació i actualitza-

ció. Gràcies a l’elevat nombre de membres que formen la comu-

nitat del programari lliure, és molt fàcil resoldre qualsevol dubte

-via Internet- que sorgeixi en la instal·lació de nous components

o programes al sistema. 

El programari lliure s’incorporarà progressivament al Papiol,

per tal de facilitar que els usuaris descobreixin els avantatges

d’aquest nous i accessibles programes informàtics.

Programari lliure Linux
instal·lat al Centre de Lectura

La Coral de Joves i Adults, en un moment de l’actuació

Temperatura Màxima:
35,0 ºC, el dia 20

Temperatura Mínima:
12,0 ºC, el dia 9

Precipitació Mensual:
3.0 L/m2

Velocitat Màxima del vent:
43 Km/h

JUNY 2005

Temperatura Màxima:
28,8 ºC, el dia 24

Temperatura Mínima:
7,3 ºC, el dia 7

Precipitació Mensual:
46,5 L/m2

Velocitat Màxima del vent:
46 Km/h

MAIG 2005

Temperatura Màxima:
28,5 ºC, el dia 30

Temperatura Mínima:
3,0 ºC, el dia 10

Precipitació Mensual:
3,2  L/m2

Velocitat Màxima del vent:
71 Km/h

ABRIL 2005

La meteorologia... per Joaquim Serra
Aquests darrers mesos la situació
meteorològica ha continuat marcada
per la sequera que ja fa 10 mesos que
ens acompanya. L’únic mes en que la
pluja ha estat similar a la mitjana és
el de maig i gairebé tota la pluja va
caure en un sol dia. Per si això fos
poc al mes de juny s’han assolit tem-
peratures superiors a les normals per
les dates, principalment després de
la segona meitat del mes. El mes de
juliol, de moment ha començat amb
temperatures més normalitzades i
amb un temps més inestable.
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Els usuaris de la línia de rodalies entre les

comarques del Baix Llobregat  i el Vallès

Occidental veuran reduït el temps de tra-

jecte en 30 minuts. Es tracta de la nova

línia 7 de rodalies que va entrar en vigor

el passat dia 23 de maig i  enllaça Marto-

rell amb l’Hospitalet de Llobregat a tra-

vés de Cerdanyola i les noves estacions

bioclimàtiques de Rubí i Sant Cugat. 

Arriba a la UAB

La nova línia C7 aprofita també per als pas-

satgers la xarxa de mercaderies existent

des de l’any 1982 entre El Papiol i Mollet,

atenent a les reivindicacions del Baix Llo-

bregat que des de fa 20 anys demanen més

facilitat d’accés a la Universitat Autònoma.   

El nou recorregut uneix la localitat barce-

lonina d’Hospitalet amb Martorell i facilita

la comunicació transversal entre el Baix

Llobregat i el Penedès amb la Universitat

Autònoma, amb la novetat que no serà

necessari haver de passar per Barcelona. 

Dos trens cada hora

La línia ha representat per la companyia

Renfe una inversió d’uns 17 milions d’eu-

ros i es calcula que la utilitzaran cada

dia 6.000 passatgers. La freqüència de

pas és de dos trens per hora i sentit

durant tots els dies de la setmana. Això

significa per als viatgers un estalvi de

43 minuts respecte al temps que empra-

ven abans de la implantació del nou

recorregut. Així, per exemple, la

connexió Martorell – Cerdanyola Univer-

sitat es pot realitzar en 17 minuts.

En un principi, el govern de la Generali-

tat havia previst que la línia C7 fos circu-

lar amb trens que circulessin en ambdós

sentits, però la quantitat d’obres que

existeixen a Barcelona i les seves roda-

lies amb motiu de la línia d’alta velocitat

han provocat la modificació del projecte

original. 

Pel que fa als horaris, els dies laborables

el servei comença a les 6.25 a Martorell i a

les 6.21 a l’Hospitalet de Llobregat; per

altra banda, els últims trens sortiran des

de les dues estacions de capçalera de línia

a les 22.15 i 22.10 hores. Els dissabtes i fes-

tius, el primer i últim tren des de Martorell

sortiran a les 6.25 i a les 21.51 hores.

Nova línia de rodalies entre l’Hospitalet i Martorell
Els viatgers s’estalvien fins a mitja hora de trajecte

OOccttaavviioo  CCiidd

Està bé, però calen autobusos llança-
dora que comuniquin les estacions amb
els polígons industrials, perquè si jo no
tingués a ningú que em vingués a buscar
hauria de caminar mitja hora.

IInnggrriidd  LLóóppeezz

Està força bé, no té cap diferència respecte la
resta de línies. Els seients són còmodes, no hi
ha gaires problemes d’espai ni massa xivarri
per les hores en què l’agafo, que són hores pun-
tes, tot i què trobo els ferrocarrils més càlids.

JJúúlliiaa  AAllffaarroo

Està molt bé, però falta més continuïtat
de trens, aniria molt millor que RENFE
n’hi posés un cada deu minuts en lloc de
cada mitja hora, que és la freqüència
amb la que passen ara, aproximadament.

I vostè, què en pensa...?

...de la nova línia C7 que uneix Hospitalet amb Martorell?

Passarà un tren cada mitja hora
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L'any passat el PSC del Papiol
es va marcar noves àrees de
treball i cooperació, entre elles
una col·laboració activa durant
la Festa Major del poble.

Ens sentim molt contents i
orgullosos dels resultats obtin-
guts l'any passat. Es va realitzar
un servei de Bar de menjars i
begudes en la Plaça Dr. Barberà
en el qual cada nit servíem 600
coberts i va retornar l'ambient
festiu i de germanor d'anys
endarrere. I l'últim dia de Festa
Major vàrem organitzar un cam-
pionat de futbolí, gimcana i
tallers pel jovent en el pati del
CEIP Pau Vila , on van participar
més de 80 nens i joves del
poble. 

Aquest any seguirem en la
mateixa línia empresa en el
2004 i estem preparant nova-
ment el servei de Bar també en
la Plaça Dr. Barberà i que tin-
drem obert des del 28 al 31 de
juliol a partir de les 20 h.

Així mateix, estem treballant en
el projecte de la jornada per als
nostres nens i joves que us infor-
marem específicament en fullet
a part.

Us convidem a visitar-nos i par-
ticipar. 

Volem també aprofitar aquest
espai per desitjar-vos un bon
estiu i esperem que les nostres
iniciatives us alegrin la Festa
Major 2005.

FESTA MAJOR 
2005

En el Ple Municipal anterior a l’i-
nici de la primavera, el Regidor
de Convergència va preguntar
per la situació i accions previstes
per controlar i eradicar si fos
possible el denominat “ mosquit
tigre” del nostre Municipi. Ens va
satisfer veure que l’equip de
govern coneixia el tema i les
accions previstes pel Consell
Comarcal per assolir aquest
objectiu. Esperem que s’assolei-
xin, i si més no reconeixem públi-
cament la bona feina realitzada.

Convergència també havia aler-
tat sobre les possibles dificul-
tats per formar part de la nova
línia ferroviària de rodalies
entre Martorell i Mollet, que
transcorre per la via El Papiol –
Mollet. Sembla que si bé tin-
drem la via, no disposarem d’ac-
cés als trens. No calia fer tant
d’èmfasis sobre el pintat de l’es-
tació, el tan anomenat pas sote-
rrat, la millora de l’enllumenat,
les millores normals del mante-
niment fet a la línia en general i

el fet de poder defensar i lluitar
més perquè els trens de la nova
línia paressin a “El Papiol”. De
moment haurem d’anar a Cas-
tellbisbal si el volem agafar. 

Les obres d’infrastructura viària
per a trens d’alta velocitat i de
mercaderies segueixen a bon
ritme, suposem que comporta-
ran intercanviadors i altres equi-
paments que poden donar llocs
de treball i beneficis diversos al
poble on s’instal·lin. Esperem
que l’equip de govern se’n assa-
benti i negociï amb el màxim
d’interès aquestes instal·lacions,
aconseguint pel poble el màxim
de compensacions. Com de cos-
tum, sap que pot comptar amb
la nostra col·laboració. Seria
trist veure passar els trens i que
l’activitat econòmica ajudés a
d’altres poblacions.

I CONVERGENCIA 
TAMBE TENIA RAÓ

La noticia de que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha
donat la raó al Papiol en el rebliment de la Pedrera Berta ha significat
per Esquerra Republicana la satisfacció d’haver aconseguit una fita
important en la salvaguarda del medi ambient. 

Sabem que la coalició de govern que està al front de l’Ajuntament ha
dedicat esforços i   atenció constant per arribar fins aquí. Però cal dir
també que l’acció fa la força, i en aquesta qüestió el Papiol, la seva gent
i els seus grups polítics han treballat conjuntament. Només volem
recordar l’acte unitari que es va celebrar durant l’anterior legislatura a
la pista d’estiu del Casino. I el treball ha sortit bé.

Felicitem-nos i ara pensem en divertir-nos per la Festa Major.

Enhorabona 
per la Berta

Convergència Democràtica del
Papiol porta dos números del Bat
a Bat publicant articles en els que
es diuen a si mateixos que ells
tenien raó. El “jo ja ho deia” és
una frase molt coneguda que
acostuma a estar en boca dels
que parlen molt i fan poca cosa.
Amb l’objectiu de contribuir a fer
memòria, volem plantejar quatre
preguntes als convergents del
Papiol sobre aquestes qüestions
en les que diuen que tenien raó.  
Pregunta 1: Què va fer el
govern municipal convergent
per acabar amb les empreses
il·legals, com per exemple les
situades en primera línia de la
carretera en llocs prohibits per
obres públiques per raons de
seguretat?
Pregunta 2: Què va fer el
govern convergent per evitar
que en terreny del Papiol es
situés l’únic cementiri privat de
Catalunya de tan gran dimensió?
I per evitar la gossera comarcal
que ens anaven a col·locar si no
ens haguéssim mogut per atu-

rar-la “in extremis”? I quantes
al·legacions i millores van propo-
sar al traçat de l’AVE? 
Pregunta 3: Quants diners
ingressava anualment l’Ajunta-
ment pel rebliment de runes
durant els anys de CiU? I quants
en rep actualment?
Pregunta 4: Heu comparat la
gestió de la Policia Municipal
que teníem amb l’actual? I s’ha
preguntat CiU qui va decidir el
sou que tenia el ex cap?
En realitat el nostre interès no
està en discutir sobre èpoques
passades, però el seguit de “jo ho
deia” publicat per CDC ens han fet
pensar en grans mancances d’al-
tres temps que preferim oblidar. 
Com a grup que dóna suport a
l’equip de govern de l’Ajunta-
ment, ens agradaria que els
partits de l’oposició, en lloc de
quedar-se paralitzats en el pas-
sat, presentessin propostes que,
un cop contrastades per tots,
servissin per millorar la pobla-
ció i augmentar la nostra quali-
tat de vida.

“Jo tenia raó, 
jo ja ho deia”



El Racó de la  Cultura

22

de
 B

A
T

a 
ba

t
Ju

lio
l 2

0
0

5

>> hhttttpp::////wwwwww..xxtteecc..eess//~~jjaalliinnss//wweebb44..hhttmmll

ENTRETENIMENT: I per les
estones d’oci, aquí teniu uns
quants enllaços a jocs educatius
d’entreteniment classificats per
idiomes. Hi teniu uns quants per
escollir!

>> hhttttpp::////wwwwww..yyoouusseennddiitt..ccoomm

ÚTIL: Necessites enviar les fotos
de les vacances a la tieta i el
correu que utilitzes normalment
no t’ho permet? No t’amoïnis!
Aquesta pàgina web et deixa
enviar arxius de fins a 1 Gb.  

>> hhttttpp::////wwwwww..ttiimmeeaannddddaattee..ccoomm//wwoorrllddcclloocckk  

CURIÓS: Consulta quina
hora és en aquest precís
moment, per exemple, a
Honolulú. Interessant, oi?
Doncs aquesta adreça et
permet conèixer quina hora
és en qualsevol racó del
món en temps real.

En x@rx@

Dynamite - Jamiroquai

El protagonista de la nostra

secció del Bat a Bat d’aquest

mes porta quatre anys sense

publicar un disc, i alguna cosa

ens crida l’atenció, conside-

rant que amb els seus ante-

riors cinc treballs va aconse-

guir vendre vint milions de

còpies. Té en el seu fer, un

Grammy i cinc premis MTV, i després de prendre’s un temps de

descans, torna.

Dynamite és un treball que com el seu propi títol indica, és

"molt més que ritme. Està tot enregistrat  en directe i pos-

teriorment ajustat digitalment per endurir el so. Dynamite

és groove del pur i havia de ser perfecte". Perfecte és que

per fi, “el gurú del funky electrònic i discotequer” estigui

de tornada.

Preu orientatiu: 15,08 €

Des de l’Escola de Música
Per Montse Faura | Recomanem un disc

Torapia(Comèdia) de Karra Elejalde (España, 2004). 
Amb Karra Elejalde (Basilio Hurtado), Juan Diego (Rufino), Gloria

Muñoz (Paca), Silvia Bel (Amanda), Javier Gurruchaga (Dr. Hipólito),

Eduardo Antuña (Edelmiro), Pepín Tré (Beto), Paco Obregón (Antonio),

Xavier Capdet (Mono), Carlos Zabala (Cosme), Pepo Oliva (Tomás). 

Basilio, un carterista sense sort,
ingressa en una institució mental per
a recuperar un valuós collaret de dia-
mants que passà breument per les
seves mans i no va ser capaç de reco-
nèixer el seu valor. Un cop dins del
–parlant -clar i català- manicomi,
Basilio intentarà utilitzar totes les
habilitats pròpies del seu ofici per
sortejar les amenaces que li impedei-
xen arribar la seu objectiu: la impa-

cient e il·legítima ambició de científics com Hipólito, les
envestides de toreros altruistes com Rufino, els convenis
socio-terapèutics de Paca o el desig incombustible d’una
fotofòbica enamorada, Amanda. Al final, la única escapatòria
per Basilio serà sotmetre’s a la TORAPIA, una innovadora
teràpia experimental que connecta l’home amb la bèstia que
tots portem dins, o quasi a dins.

Cine-Club de Molins de Rei
Fi de curs amb “Torapia”

Autor: JESÚS MONCADA

Editorial: EDICIONES 62

Jesus Moncada (Mequinensa 1941) ha mort a

Barcelona desprès de deixar una valuosa pro-

ducció narrativa en llengua catalana. La més

coneguda és "Camí de Sirga", la novel·la més

traduïda desprès de la "Plaça del Diamant", de

Mercè Rodoreda. L'autor definia el seu treball amb la imatge

segons la qual "l'escriptor veu històries on la gent veu sen-

zills fets quotidians”.

Fou publicada per primera vegada l'any 1988. Amb precisió

històrica i amb un llenguatge viu, es rememora la història dels

últims cents anys del poble de Mequinensa, l'antiga vila de la

vora de l'Ebre enfonsada sota les aigües del pantà de Riba-

Roja, condemnat a la desaparició a través de la vida i dels

records de diferents personatges.

Des del Centre Municipal 

de Lectura
per Elsa Garcia | CAMÍ DE SIRGA
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Amb només 29 anys i després

d’haver exposat quatre vegades a

Casa Decor,  la Montserrat Casa-

desús transmet vitalitat i

empenta en cada paraula que

pronuncia. 

Ja de petita li agradava molt

dibuixar i pintar, i l’assignatura

que més li agradava a l’escola era

la de plàstica. Acabats BUP i COU

va estudiar a l’Escola Massana, i més tard va marxar a Brighton,

on va realitzar el projecte de fi de carrera. 

Un magatzem de deu metres quadrats és el que li van oferir els

organitzadors de Casa Decor, l’exposició anual on exposen els

principals interioristes del moment, quan la Montserrat s’hi va

adreçar a ells per primer cop, l’any 2001: “quan m’ho van propo-

sar, vaig anar-hi a per totes”. L’endemà havia construït tota una

vivenda en aquell minúscul habitacle –un loft, per als entesos en

el tema-, quelcom molt innovador que va impressionar la crítica.

Va rebre un premi, va guanyar un concurs i va aparèixer a la

televisió. Potser tot el seu èxit és degut a què un dels seus lemes

és intentar no preocupar-se per res. “La preocupació és un sen-

timent que no hauria d’existir, fa perdre el temps. “La por no et

deixa moure’t; primer ocupa’t, crea”.  

Constant i emprenedora, l’any següent ja tenia muntada la seva

pròpia empresa, Arquitectura i Disseny Casadesús. A l’hora de

fer un projecte d’interiorisme, analitza l’analitza amb un ull gai-

rebé clínic el seu client: “em fixo en com es mou perquè

m’agrada plasmar el seu estil en el treball que m’encarrega.

Mirar quines dificultats té el negoci per desenvolupar-se i donar

més bon servei”. I és que la gent que vol un canvi és perquè té

ganes de potenciar la seva empresa, o perquè sap que la socie-

tat viu molt d’imatges. “O  perquè de vegades fas canvis a la

vida i no saps ben bé per què. Però depèn de cada cas en parti-

cular, cada vida és un cas”.

En el seu dia a dia és una persona molt ordenada, i precisament

per trencar això li agrada molt canviar de cop i volta els plans,

“perquè ja tinc molt lligams a la meva vida professional, i llavors

a la personal m’agrada canviar”. 

Té clar que una sempre ha de mostrar-se tal com és, perquè és

llavors quan marca el seu estil propi. També s’ha de saber

escoltar. 

Només cal veure alguna de les obres de la Montserrat Casa-

desús per comprendre que aquesta jove papiolenca amb èxit té

un estil propi, és coherent amb les seves idees i, el més impor-

tant de tot, ho ha aconseguit sent ella mateixa. 

Més informació a:  www.casadesusdisseny.com

La Montserrat, al seu despatx de Molins de Rei

La constància feta disseny

Montserrat Casadesús,
interiorista i pintora

1) El principal tret del teu caràcter? 

Constància.

2) La qualitat que prefereixes  en un home?

Que sigui pràctic.

3) I en una dona?

La transparència.

4) Què és el que més aprecies 

dels teus amics?

Que m’expliquin els seus problemes, que

tinguin paciència i insisteixin en trucar-me.

5) El teu principal defecte?

L’impaciència.

6) El color que més t’agrada? 

El vermell.

7) La flor que més t’agrada?

La margarita.

8) L’animal que més t’agrada?

El meu gos.

9) Els teus escriptor preferits?

Jorge Bucay i Martí i Pol.

10) Quina música escoltes sovint?

Tracy Chapman.

11) Els teus herois de ficció? 

Superman i Spiderman.

12) Persones a les que admires? 

El meu pare i la meva parella.

13) El que més detestes es..?

La mentida i la hipocresia.

14) Quin fet t’inspira més 

indulgència? 

La injustícia, que la gent no es preocupi

per qui realment ho necessita.

15) Estat actual del teu esperit?

Feliç.

16) Quin és el teu lema?

“Sobre la marxa”.

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

Una de les seves obres



Transports i telèfons d’interés

Vull trucar a ...
Ajuntament 93 673 02 20
Dispensari Municipal 93 673 15 35
CAP Molins (Consultes) 93 668 77 11
Creu Roja 93 668 10 26
Servei d’Urgències Molins 93 680 28 76
Servei d’ambulàncies-Urgències 061
Farmàcia Vilà 93 673 07 74
ESCOLA PAU VILA 93 673 00 22

Cicle Inicial 93 673 00 22
Educació Infantil 93 673 00 22

Escola Bressol El Cucut 93 673 12 79
Escola Música 93 673 08 83
Correus 93 673 02 40
Policia Local 93 673 20 00
Mossos emergències Trànsit 088
Bombers Sant Feliu 93 666 10 80

Piscina Municipal 93 673 03 96
Pavelló d’Esports 93 673 03 77
Deixalleria 93 673 17 24
Centre de Dia Josep Tarradellas 93 673 01 90
Casal d’Avis Alexandre Figueras 93 673 16 53
Centre Municipal de Lectura 93 673 20 41
Casal de la Dona 93 673 11 95
AVARIES

Aigües 93 342 25 41
Fecsa-Enher  900 77 00 77
MOSECA (Manteniment enllumenat públic) 900 72 43 65
Catalana de Gas 900 75 07 50
ATENCIÓ AL CLIENT Aigües 900 71 07 10
ATENCIÓ AL CLIENT Fecsa-Enher  902 50 77 50

Cementiri 93 673 05 35
Parròquia 93 673 01 21

Horaris RENFE

Horaris Autobusos Bus de l’Estació

Horaris Autobusos nocturns

�
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Castellbisbal Papiol Barcelona

Feiners Dissabtes Diumenges
i Festius

El Papiol El Papiol El Papiol

6.20 7.25 9.25
7.00 (Directe) 9.25 12.15
7.25 11.25 15.25
8.25 (1) 13.25 17.30
9.25 15.25 19.45

10.25 17.25 (1)

11.40 (1) 18.25
13.25 20.25
14.40 (2)

15.25
16.40 (1)

18.25
19.40

� �PAPIOL ESTACIÓ

SORTIDES DEL PAPIOL

SORTIDES DE L’ESTACIÓ

S O R T I D E S  D E  B A R C E L O N A

Feiners Dissabtes Diumenges
i Festius

7.00 (A) 8.15 (A) 10.15 (A)
8.10 (A) 10.15 (A) 13.00 (A)
11.40 (A) 12.15 (A) 16.10 (A)
13.00 (A) 14.15 (A) 18.15 (A)
14.15 (A) 16.00 (A) 21.15
15.30 (A) 19.15 (A)
17.00 (A) 21.15 (A)
18.15 (A)
19.15 (A)
20.00 (A)
21.10 (A)

(A) Viatge per Autopista                            (2) Excepte juliol i agost
(1) Viatge només fins a Molins de Rei      Agost: Horari dissabtes

Sortida de BCN- Plaça Catalunya *Arribada estació de RENFE-El Papiol
1,05  - 2,05 - 3,05 - 4,05 1,38 - 2,38 - 3,38 - 4,38

* Recordar al conductor que ens dirigim (si és el cas) a la part alta del Papiol

Papiol BCN Terrassa

Feiners

5.07 10.03 16.03
5.40 10.33 16.33
6.16 11.03 17.03

6.28 11.33 17.33
6.45 12.03 17.58
7.06 12.33 18.28
7.28 13.03 18.58
7.36 13.28 19.28
8.07 13.58 20.28 
8.36 14.28 21.14
8.58 15.03 21.58
9.33 15.33 22.40

Papiol BCN Terrassa

Dissabtes i festius   

5.08 10.45 18.45
6.15 11.45 19.45
7.16 12.45 20.57

7.45 13.45 21.45
8.16 14.45 22.16

8.45 15.45 22.39
9.16 16.45

9.45 17.45

Papiol        Martorell

Feiners

5.47 11.31 17.31
6.05 12.01 18.01
6.55 12.31 18.31
7.16 13.01 19.01

7.43 13.31 19.31
7.55 14.01 20.01
8.16 14.31 20.31

8.46 15.01 21.46
9.16 15.31 22.10

9.46 16.01 23.42
10.16 16.31 00.23
11.00 17.01

Papiol        Martorell

Dissabtes i festius

7.01 16.18
7.46 17.17
8.11 18.17
9.14 19.17

10.11 20.17
11.17 21.17

12.18 21.47
13.17 22.35
14.18 00.23
15.17

6.30
6.50
7.10

7.30
7.53
8.13

8.36
9.15

9.35
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

19.35
19.56

20.16
20.45

21.11
21.41
22.01
22.21

6.40
7.00
7.20
7.43
8.03
8.23
8.50
9.25
9.55

10.20
10.50
11.20
11.50
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20

14.50
15.20
15.50
16.20
16.50
17.20
17.50
18.20
18.50

19.20
19.46

20.06
20.31
21.01
21.31
21.51
22.11


