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Una Setmana
Cultural 
amb excel·lent

Si la Setmana Cultural que acabem
de celebrar ens pogués servir d’in-

dicatiu sobre com marxen les coses al
Papiol hauríem de dir que les coses
van molt bé. La Setmana, des del meu
punt de vista, ha estat un èxit. No
només de participació, segurament la
més alta dels últims anys, sinó també
per l’encert dels organitzadors, la
qualitat dels ponents i el nivell dels
actes musicals, socials, esportius i
gastronòmics.
Pel que fa a la música, crec que la Set-
mana Cultural ha estat el marc on hem
vist, més que mai, el treball que fa el
nostre poble en el terreny musical.
Aquest està sortint a la llum amb molta
força. I no em refereixo només a l’esforç
municipal per elevar la qualitat de l’es-
cola de música, sinó sobretot al nivell
que està adquirint l’alumnat i tots
aquells que han passat per l’escola grà-
cies al treball dels professors i als pares
i mares que contribueixen amb el seu
esforç econòmic als estudis musicals
dels seus fills.
Als organitzadors de la Setmana Cultu-
ral i a totes les associacions que han
contribuït amb els seus actes també
se’ls pot donar un excel·lent, perquè han
posat el llistó molt alt. Seguim tenint
reptes per superar i alguns d’ells són,
segurament, el manteniment de l’activi-
tat cultural durant tot l’any i la recerca
de noves idees per potenciar la festa
major d’hivern. Probablement n’hi ha
més però aquestes, sense dubte, són
molt importants de cara a potenciar el
nivell de participació, un dels elements
bàsics per augmentar la qualitat de la
nostra democràcia local.
No vull acabar aquest article sense
demanar que tingueu paciència perquè
aquest estiu no podrem utilitzar la pis-
cina municipal. També us demano con-
fiança, perquè a partir del l’estiu 2007
tindrem una instal·lació amb el nivell de
qualitat que volem atorgar a tots els
espais públics del Papiol.

Una Semana
Cultural 
con sobresaliente

Si la Semana Cultural que acabamos
de celebrar nos pudiera servir de

indicativo sobre como marchan las
cosas en el Papiol, deberemos decir que
las cosas van muy bien. La Semana,
desde mi punto de vista, ha sido un
éxito. No sólo de participación, segura-
mente la más alta de los últimos años,
sino también por el acierto de los orga-
nizadores, la calidad de los ponentes y
el nivel de los actos musicales, sociales,
deportivos y gastronómicos. 
Relativo a la música, creo que la Semana
Cultural ha sido el marco dónde hemos
visto, más que nunca, el trabajo que
hace nuestro pueblo en el terreno musi-
cal. Este está saliendo a la luz con
mucha fuerza. Y no me refiero sólo al
esfuerzo municipal por elevar la calidad
de la escuela de música, sino sobre todo
al nivel que está adquiriendo el alum-
nado y todos aquellos que han pasado
por la escuela gracias al trabajo de los
profesores y de los padres y madres que
contribuyen con su esfuerzo económico
a los estudios musicales de sus hijos. 
A los organizadores de la Semana Cultu-
ral y a todas las asociaciones que han
contribuido con sus actos  también se les
puede dar un excelente, porque han
puesto el listón muy alto. Seguimos
teniendo retos por superar y algunos de
ellos son, seguramente, el mantenimiento
de la actividad cultural durante todo el
año y la búsqueda de nuevas ideas para
potenciar la fiesta mayor de invierno.
Probablemente hay más pero estas, sin
duda, son muy importantes de cara a
potenciar el nivel de participación, uno de
los elementos básicos para aumentar la
calidad de nuestra democracia local. 
No quiero acabar este artículo sin pedir
que tengáis paciencia porque este
verano no podremos utilizar la piscina
municipal. También os pido confianza,
porque a partir del verano de 2007 ten-
dremos una instalación con el nivel de
calidad que queremos otorgar a todos
los espacios públicos del Papiol. 

Albert Vilà
L’Alcalde



El Padre Johnny va ser l’encarregat de

fer el pregó de la setmana cultural d’en-

guany amb el lema: “Provocant la Pau”.

Ens va explicar el projecte benèfic Pro

ONG que ell i el seu equip estan fent. Mit-

jançant les seves explicacions acompan-

yades d’imatges i música, el protago-

nista del Pregó va explicar el treball que

han fet i el nou projecte que comença de

la ma de “La Fundació Padre Johnnny”.

Al acabar l’acte, que va omplir la sala del

castell del Papiol el pregoner va firmar

els cd’s que ha editat per a tots aquells

que ho desitgessin. Entre d’altres dedi-

catòries vam poder-ne llegir una: “És

més feliç donar que rebre”

Dijous, 20 d’abril: La Festa comença amb el Pregó

Divendres, 21 d’abril: Música, exposicions i xerrades
Com cada any dins el marc de la set-

mana cultural del Papiol el CEIP Pau

Vila ofereix a tota la població una

actuació. Aquest any amb el títol

“Visquem la música” tots els nens i

nenes van transportar al públic a un

món d’emocions mitjançant la

música, la paraula i els colors. Com

cada any el polisportiu es va omplir

de familiars i amics que no s’ho van

voler perdre.

A les set de la tarda va continuar el dia

amb la Inauguració de l’exposició de

treballs al Casal de la dona. Una mostra

dels treballs que han anat realitzat les

dones del casal. Pintura de quadres, pin-

tura de roba, pintura en ceràmica, tall i

confecció,  treballs de ganxet i de puntes

de coixí... Tots aquest treballs van estar

exposats durant tota la setmana cultural

dins d’un horari de visita perquè tots els

vilatans hi poguessin anar passant.

Finalment, el segon dia de setmana

cultural va acabar amb la Xerrada

dels pagesos al mateix local de l’as-

sociació, que va acabar amb un pis-

colabis.
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Una setmana cultural de deu dies
Música, gastronomia, xerrades i molta gent
La setmana cultural va començar amb el pregó del Padre Johnny al Castell. A partir d’aquí tot
un seguit actes van omplir el Papiol al llarg del següents deu dies. Xerrades, música,
exposicions, gastronomia i, sobretot, molta comunió popular. En les properes pàgines relatem
el més destacat.

El Padre Johnny en un moment del pregó

Integrants del Casal de la Dona Moment de l’actuació Visquem la Música

“els nens i nenes 
van transportar 
al públic a un món
d’emocions”



A l’inici de la Festa d’inici de la cam-

panya de reforç de la recollida selectiva

semblava que l’assistència seria molt

fluixa però conforme va avançar el matí

es va anar omplint de diferents famílies

del poble. Tant grans com menuts van

poder anar passant per diferents racons

de la plaça de l’església per jugar amb

objectes que acostumem a llençar. Final-

ment, l’acte va acabar amb l’animació de

dos pallassos que van fer passar una

bona estona a tots els presents.

El mateix matí es va inaugurar l’Exposi-

ció de fotos de la Coral La Perdiu i els

Rossinyols Novells. La sala de l’esbarjo

es van transformar per un dies en un

racó històric d’imatges del llarg trajecte

fet per la Coral La Perdiu i de la més

novella Coral els Rossinyols.

Acompanyant a aquestes imatges i

transportant al visitant a temps llun-

yans, en un racó de la sala estaven

exposats cartells antics (de petit for-

mat), de pel·lícules de cinema i progra-

mes de la Festa Major del Papiol. El més

antic data de l’any 1925.

Per la tarda, puntualment  va sortir a l’es-

cenari el primer dels dotze grups que van

participar a l’audició i concurs de maque-

tes de la Segona Edició del Festival de

Música del Papiol. De mica en mica el

públic concentrat a la pista d’estiu del

Casino va anar creixent fins arribar a ser

unes 300 persones. La finalitat d’aquest

concurs és la de triar grups que participa-

ran en el 2n FMP (Festival Musical del

Papiol) que tindrà lloc a l’estiu d’enguany.

La qualitat dels grups va ser molt bona,

alguns d’ells sorprenents. Això anima a

fer-ho altres anys i deixa entre dit que hi

ha molta creació desconeguda amb

qualitat. Cal dir que aquests 12 grups es

van seleccionar d’entre 50 maquetes

rebudes per participar en aquesta audi-

ció-concurs.

Mentre els grups de música  presenta-

ven els seus temes l’Espai de recerca pel

patrimoni va presentar la segona part

de document sobre la memòria histò-

rica Paraules amb historia.

Aquest any continuant el treball que

està realitzant l’entitat, els assistents

a l’església van poder gaudir d’imat-

ges de vilatans del poble que tenen

molt a explicar. Un dels actes emotius

que fan créixer de mica en mica l’arxiu

històric de la nostra vila.

L’Agility és l’esport perfecte pel gos que

viu a la ciutat en espais reduïts. Es com-

bina el joc, l’obediència, l’educació i la

diversió. Així ho van poder veure per

primer cop al Papiol tots els assistents

com a públic, que va ser força nombrós,

de l’Exhibició d’Agility. A la gimcana hi

van participar una dotzena de gossos

de diverses races i edats. Tots ells acom-

panyats pels seus amos. Com anècdota

dir que una gossa participant era total-

ment sorda i seguia fidelment el reco-

rregut seguint amb la mirada les ins-

truccions gestuals del seu amo. Cal des-

tacar que dos participants a la gimcana

eren del Papiol. A l’ acabar es va donar

l’oportunitat al públic de provar amb el

seus gossos el recorregut.
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Dissabte, 22 d’abril: Mediambient i història

A l’Exposició de fotos de les Corals

Animació a la Festa de la recollida selectiva

Diumenge, 23 d’abril: Una qüestió de traça i rapidesa

Moment de l’exhibició d’Agility

“A la gimcana hi van
participar una dotzena
de gossos de diverses
races i edats”



Com cada any la Parròquia de Santa

Eulàlia va organitzar la sortida al

Monestir de Montserrat per fer l’o-

frena a la verge. El vilatans i vilatanes

que hi van assistir van sortir del

Papiol a les set de la tarda del dime-

cres i van tornar cap a les 2 de la

matinada del dijous. Tots ells una

mica cansats però contents i emocio-

nats amb la jornada.

Dimecres, 26 d’abril: Visita a Montserrat
“la Parròquia 
de Santa Eulàlia 
va organitzar 
la sortida al Monestir 
de Montserrat”
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La setmana cultural, després de descan-

sar en dilluns, va tornar a activar-se

amb el Cor Coral de l’escola de música

i el Cor Gospel.

La Plaça del Castell va acollir els alum-

nes de l’escola de música, des de els

més petits als més grans, que van

demostrar el creixent nivell que van

adquirint i van fer gaudir al públic amb

els seus cants. Cançons d’abans i can-

çons d’ara es van unir en comunió en

un dels escenaris més agraïts que té el

poble per a fer aquest tipus d’actes.

Més tard, la Llar d’infants del Cucut va

presentar una xerrada sobre La gelo-

sia per part de la psicòloga jubilada

Mercè Charles, on es va parlar d’a-

quest sentiment típic en tots els nens i

nenes, i de com es pot tractar per part

dels pares i mares. 

A la tarda, El Papiol va tenir un altre cop

el plaer de deixar-se portar per l’anima-

ció infantil del grup Yakumba. Aquest ja

és un grup conegut per la població ja

que ha vingut a actuar en diverses oca-

sions i sempre amb èxit de públic com

ho van demostrar tots els nens i nenes

reunits a la plaça de l’església. Una mica

més amunt, a la Sala del Castell, la

mateixa tarda va tenir lloc la lectura de

L’auca del Senyor Esteve, de Santiago

Rusiñol, per commemorar el 75 aniver-

sari de la seva mort.

L’auca del senyor Esteve—publicada per

primera vegada el 1907 amb rodolins

dibuixats per Ramon Casas, i amb nom-

broses reedicions—és una característica

novel·la modernista, en la qual el senyor

Esteve, personatge principal de l’obra,

que assolirà categoria d’arquetipus de la

petita burgesia barcelonina, té un net

que vol ser artista, amb tot l’idealisme

que aquesta decisió implica. A través

d’aquesta oposició, Rusiñol planteja una

de les qüestions més decisives del

modernisme: la relació de l’artista amb

la societat burgesa, qüestió que es resol,

al capdavall, en una entesa, un pacte.

Unes 25 persones del Papiol van llegir

fragments adaptats a l’acte i van trans-

portar al públic a l’època del protago-

nista, el Sr. Esteve. En tot moment les

lectures van estar acompanyades amb

imatges dels rodolins dibuixats per en

Ramon Cases.

Durant aquesta jornada, que es va tancar

amb el lliurament de Premis del concurs

de pintura ràpida, va acompanyar el bon

temps i sobretot el fet de que era el dia de

Sant Jordi. Es van veure moltes roses i lli-

bres pels carrers del poble.

Dimarts, 25 d’abril: Les veus omplen la plaça del Castell

Dibuixos del concurs de pintura ràpida

Actuació del grup de Gospel de l’Escola de Música
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La tarda es va obrir amb l’exitosa

xerrada del Doctor Estivill “Gaudim

d’un bon son” organitzada pel Centre

de Lectura Esteve Faura.

El doctor Estivill és cèlebre pels llibres

amb el seus mètodes per fer dormir

els més petits. El conferenciant, diver-

tit i planer, va repassar tot allò que

s’ha de saber per poder entendre la

importància que té dormir bé, no

només pels  nens i nenes sinó també

pels més grans. Entre bromes i con-

sells vam aprendre que dormir bé és

tan important com menjar bé i que

sense un bon son de nit no es pot tenir

una bona vida de dia.

Tots seguit, després de la conferència,

van tenir lloc els actes de la Festa dels

Jordis i les Montserrats. Desprès de la

missa a l’església, aquesta es va omplir

a vessar per escoltar la jove orquestra

de guitarres de l’Escola de Música del

Papiol. Ens van delectar amb els seu

repertori de peces musicals plenes d’e-

mocions i tots vam descobrir que exis-

teix al Papiol una nova formació, diri-

gida per Jaume Tugores,  amb un futur

molt emocionant.

Una altre cop l’església del Papiol va

ser l’escenari musical dins d’aquesta

Setmana Cultural. En aquest cas van

ser onze veus femenines una flauta i

un piano els culpables que el públic

assistent  viatges per diferents racons

del mon tot seguint el ritme de cada

cançó. La Coral “Cants&Co” ens va

transportar a l’Àfrica, Romania, Brasil,

Irlanda i França, alguns dels països

recordats en els seus cants conjunta-

ment amb espirituals.

Un hora més tard, la música segui sent

la protagonista, aquest cop amb una

Divendres, 28 d’abril: Tot un viatge musical

Dijous, 27 d’abril: La importància de dormir bé

Actuació a l’església de l’Orquestra de guitarres

El Dr. Estivill va fer la conferència dret

Un dels moment de la Jam Session dedicada a Sting

“El Dr. Estivill va
destacar tot allò que
s’ha de saber per poder
entendre la importància
que té dormir bé, no
només pels  nens sinó
també pels més grans”



Bat a Bat: Els dos sou els culpables d’aquest

agermanament... com neix aquesta iniciativa

que ha unit dues bandes que toquen a més de

2.000 km de distància?

Leandre: Comença amb un viatge de plaer

que vaig fer a Lanzarote ara farà dos anys.

Vaig anar amb uns amics a un assaig d’una

banda i el director de la banda no hi va poder

anar. Em van demanar que dirigís jo l’assaig. 

Ricardo: El director era jo... Més tard ens van

presentar i vam parlar una estona. Vam

veure que hi havia sintonia i que podíem tras-

lladar-la als integrants de les bandes que diri-

gim... i amb l’ajut d’escola, pares, mares,

alumnes i Ajuntaments hem aconseguit fer

un intercanvi molt profitós.

Bat a Bat: Què heu après els uns dels altres?

De què serveix aquest intercanvi?

Ricardo: Nosaltres, sobretot, que una forma-

ció de banda no s’ha de tancar només al reper-

tori clàssic i que ha de tocar peces de diferents

estils com feu aquí al Papiol.

Leandre: Nosaltres, dels ànims el bon humor i

l’alegria que desperta el món de les bandes a

Lanzarote on hi ha una gran tradició.

Ricardo: Hi ha tanta tradició que es diu a Les

Canàries que tens un poble quan “hi ha un

Ajuntament, un Capellà, un Guardia Civil i la

Banda Municipal”.

Bat a Bat: S’ho han passat bé els compo-

nents de les vostres bandes amb aquest

intercanvi?

Ricardo: La Banda és una família, y experièn-

cies com aquesta la enforteixen... un viatge a

l’exterior fomenta la sensació de grup i engran-

deix els llaços entre els components. La major

part dels components són joves així que en el

fons la música serveis per que s’eduquin.

Leandre: Un viatge d’aquests, amb anada i tor-

nada, és enriquidor. Avui tots els membres són

més rics tant interiorment com culturalment. I

tenen possibilitats de fer millor música.

ENTREVISTA AMB RICARDO VIÑAS I LEANDRE LÓPEZ 
Directors de la Banda de Tinajo i del Papiol
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Pels amants de la bici i els més matiners

el dia va començar amb la Passejada

amb bicicleta pel poble, organitzada

pel Bici Muntanya del Papiol.

Per la tarda el poble va acollir el Con-

cert de Bandes, un encontre entre les

formacions del Papiol i del poble de

Tinajo, a l’illa canària de Lanzarote. Els

membres de les dues formacions van

omplir la plaça del Castell amb els seus

instruments i la seva música. Van inter-

pretar temes moderns i clàssics repetint

el primer contacte que van tenir fa un

mes quan van ser els membres de la

Banda del poble qui es van desplaçar al

municipi de Tinajo.

Els actes del dissabte es van tancar amb

una pantagruèlica vesprada gastronò-

mica: la Nit del Porc. Cap a les 22 hores

es començà a veure una columna de

fum acompanyada de l’ olor que recorda

a tots aquells que tenien gana que era

hora d’anar cap a la pista d’estiu del

Casino per sopar porc a la brasa. Una

botifarra, un xoriç, una cansalada, un

tall de llom i mongetes seques, tot

acompanyat amb vi, van formar part del

menú d’aquesta popular vetllada. I des-

prés de sopar qui va voler va poder

ballar amb les cançons de Caviar Iraní.

mica més de marxa. La Jam Session

Dedicada a Sting que es va celebrar a

la Sala del Castell, va ser un dels actes

més concorreguts i divertits de tota

aquesta Setmana de Cultura al Papiol.

Aquest any els combos de l’Escola de

música del Papiol ens van fer passar una

molt bona estona tot escoltant cançons

de líder de la mítica banda The Police.

Després van anar passant per l’escenari

els alumnes de l’escola que volen regalar

al públic amb alguna de les seves can-

çons. Com a nota rellevant d’aquest acte

cal anomenar la interpretació de can-

çons tradicionals de Lanzarote que els

components de la Banda de Tinajo en ple

agermanament amb la Banda de Música

del Papiol van obsequiar a tots.

Dissabte, 29 d’abril: Esport, gastronomia i música de bandes

Agermanament de Bandes a la Plaça del Castell

Ambient a la Nit del Porc

Leandre López i Ricardo Viñas
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Al llarg de la tarda del diumenge, després

d’haver dormit els excessos de la nit del

porc, els més petits i no tant petits de la vila

acompanyats pels seus pares o familiars

van estar ballant , jugant i fent rotllanes

seguint les pautes de la Tresca i la gresca.

Un grup d’animació infantil format per

quatre personatges disfressats d’abelles i

que al final de l’actuació van repartir

pol·len, transformat en confetti, a tot

aquells que s’ho volgués tirar per sobre. 

La trobada de Puntaires organitzada pel

Casal de la dona del Papiol va acollir als

puntaires del Papiol i d’altres poblacions

per fer la clàssica demostració de les

nostres setmanes culturals de com es

fan les puntes de coixí. Durant una bona

estona del mati d’aquest últim dia de la

setmana cultural, sota un sol de justícia

i tot passejant pel carrer Llibertat, es

podia admirar diferents tipus de puntes

realitzades per tots els participants,

tant homes com dones.

Al mateix moment, a la banda Collse-

rola del Papiol, començava la Quarta

Cursa Popular del Papiol. El gran

nombre de participants a la cursa

d’enguany , quasi 400 entre grans i

petits, escalfaven cames per les puja-

des del Trull uns minuts abans que

donessin la sortida  per poder fer tot

el recorregut adaptat per distancies a

l’edat.

Aquest any la novetat es trobava en fer

els 10 km per pistes forestals tot aprofi-

tant el meravellós paratge de la Serra

de Collserola. També cal destacar que

aquesta cursa, també com a novetat

d’enguany, és puntuable per la lliga

Championchip d’Internet 10 km.

Per acabar i rematar tots aquests 10 dies

d’activitats culturals a la vila es va celebrar

la IV Escudellada del Papiol. Un menjar

popular que tot i que asseia als convidats a

l’hora de dinar, havia necessitat d’una pro-

cés d’elaboració d’hores. A les 6.30 de la

matinada un grup ja havia començat a

transformar la plaça de l’església en una

gran cuina on s’hi elaboraria l’escudella i

carn d’olla feta a foc de llenya i amb atuells

d’aram. Un àpat per a 500 persones.

Cap a les 9 del matí van arribar les avies

que son les principals protagonistes d’a-

questa vetllada. Les olles van començar

a escalfar-se, les taules a omplir-se de

botifarres i unes 500 pilotes de carn

d’olla dignes de ser menjades.

Cap a les 14 h  van començar a arribar

tots els comensals, amb molta ganes

d’assaborir una magnifica escudellada

que com els altres anys crea afecció.

Després de l’escudella, un postre de

l’època: pa amb vi i sucre i pa amb oli

i sucre.

A la sobretaula les danses irlandeses del

grup Claddagh Ring Dancers van cloure

amb final perfecte la ja tradicional Set-

mana Cultural del Papiol.

Per segon any consecutiu, el dia 7 de

maig, el grup amateur de teatre del

Casal d’Avis va convidar al poble a pas-

sar una estona agradable i riure amb la

seva interpretació de la comèdia “Els

milions de l’oncle” de l’autor Carles Sol-

devilla. Un cop més es va  poder consta-

tar el treball que fa aquest grup i la

il·lusió que hi posa.

Diumenge, 30 d’abril: Un dia pels més menuts

Moment de l’animació infantiñ

Foto de família de les cuineres

La cursa del Papiol va aplegar grans i petits

Dilluns, 1 de maig: La Setmana fa l’sprint final
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Els Serveis d'Atenció Domiciliària es

defineixen com un conjunt organitzat

i coordinat d'accions que es realitzen bàsi-

cament a la llar de la persona i/o família

dirigides a proporcionar atencions perso-

nals, ajuda a la llar i suport social a aque-

lles persones i/o famílies amb dificultats

de desenvolupament o d’integració social

o manca d'autonomia personal.

Arrel d'una nova revisió dels Serveis

d'Atenció a Domicili existents al muni-

cipi i de les necessitats detectades es

pretén ampliar aquest servei:

1. Desenvolupant una nova cartera de

serveis

2. Incrementant la capacitat del servei

3. Millorant la qualitat d'aquest servei

Els Serveis d'Atenció a Domicili són uns

serveis específics dirigits a les persones i/o

famílies que es troben, per motius sòcio-

sanitaris (físics, psíquics o socials) en situa-

cions de manca d'autonomia temporal o

permanent, negligència i/o d' incapacitat

per poder realitzar les tasques habituals de

la vida quotidiana, i garantir l' adequat des-

envolupament personal i familiar.

“L'accés als Serveis
Socials es produeixen
en condicions
d'igualtat i tenint en
compte les necessitats
de les persones”

El teleassistència és una prestació d'atenció domiciliària que, mitjançant la línia telefònica i

amb un equipament de comunicacions i d'informàtica específic que s'ubica en  un centre d'aten-

ció  i en el domicili dels usuaris/clients, permet estar permanentment en contacte amb el centre

d'atenció, amb el sistema de mans lliures, durant les 24 hores del dia els 365 dies de l'any, amb

la sola funció de prémer un botó en un aparell que sempre ha de dur-se penjat. 

És un servei que s’instal·la per via telefònica i pensat per totes aquelles persones que volen dis-

posar d'una resposta immediata en qualsevol situació d'emergència o de necessitat derivada

d'aquesta. Tant per a persones que es troben en situació de dependència (per vellesa, malaltia,

discapacitat, aïllament...), com per aquelles altres plenament autònomes que volen assegurar-

se la tranquil·litat de saber-se permanentment protegides.

QUÉ ÉS EL  TELEALARM

Des dels Serveis Socials d'Atenció Primària es vol
oferir un Servei d'Ajuda a Domicili per tal de donar
una atenció personalitzada o qualificada
d'assistència a totes aquelles persones que
requereixin d'una ajuda sòcio-sanitària.
Tant motivada per situacions d'estrès o crisi
familiar  i que puguin provocar una càrrega
excessiva quan han d'atendre als seus familiars.

ELS SERVEIS D'ATENCIÓ A DOMICILI
Un servei integral per a millorar la qualitat de vida
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L'accés als Serveis Socials d'Atenció

Domiciliària es produeixen en condi-

cions d'igualtat i tenint en compte

les necessitats de les persones. La

seva assignació serà valorada i

assignada objectivament, i sota els

criteris legals establerts, per la Tre-

balladora Social segons característi-

ques de la situació de necessitat, i

característiques del servei a aplicar,

necessitats socials, sanitàries i

barems econòmics.

Un dels principals objectius dels Ser-

veis d'Atenció a Domicili que es vol ofe-

rir són uns serveis d'atenció domicilià-

ria el més integrals possibles per tal

d'allargar l'estada al propi domicili i

millorar la qualitat de vida de la per-

sona i/o família. 

Són uns serveis dirigits al suport i des-

envolupament de la infància i adoles-

cència, a persones amb disminucions o

ajuda de terceres persones menors de

65 anys, i persones majors de 65 anys

que volen continuar a casa seva evitant

situacions de risc.

Es disposa de personal qualificat i

recursos adequats: Treballadora Fami-

liar, Auxiliar de la Llar, Serveis de podo-

logia, i recursos destinats segons con-

dicions de l'habitatge i l'accessibilitat

per cobrir les condicions mínimes

necessàries per a la prestació del ser-

vei: telealarma/ teleassistència, presta-

ció de recursos tècnics ortopèdics i d'a-

daptabilitat de la llar.

La seva durada dependrà dels recursos

aplicats. Es contempla com un servei

temporal. El Servei Atenció a Domicili

podrà ser modificat (ampliat, reduït o

suspès) per l’augment o priorització

d’altres casos socials o bé per modifica-

ció de les condicions per les quals es va

atorgar.

TERESA PARRA PARRA

Regidora de Benestar Social

A través d'aquest servei es dóna la resposta més adequada a cada necessitat i des de la central

activen els recursos operatius i logístics de l'entorn (família, veïns, bombers, ambulància,

metge...) i pot complementar-se amb elde  servei recordatori que avisa de quan prendre la

medicació, solucionar dubtes i fer consultes; i fins i tot, acompanyaments de manera puntual al

metge, a comprar, a l'esglèsia, a fer gestions....

El Departament de Benestar Social de l'Ajuntament de Papiol, paral·lelament amb l'entitat Creu

Roja, oferirà una xerrada informativa d'aquest servei a  partir del mes de juny (data a concretar).

Per qualsevol dubte o qüestió al respecte podeu dirigir-vos als Serveis Socials del mateix

Ajuntament.

A O TELEASSISTÈNCIA?

TELEFONIA
MÒBIL 

i GENT GRAN

L’Àrea de Benestar Social de

l’Ajuntament del Papiol, con-

juntament amb l’organització

de la Creu Roja, tira endavant

un projecte novedós a Cata-

lunya; essent els primers en

dur-ho a terme: 

La Formació en la utilització

de la Telefonia Mòbil per a

Gent Gran.

El dimecres 3 de maig va tenir

lloc al Casal d’Avis Alexandre

Figueres una sessió informa-

tiva sobre l’estructura d’a-

questa formació, fixada ini-

cialment pel dia 13 de juny (al

llarg de 3 hores) en funció dels

diferents nivells de coneixe-

ment: des dels que no tenen

mòbil i, per tant, no el sabrien

utilitzar, fins les que en tenen

però els hi agradaria treure’n

més profit.

Aquest curs és gratuït i vol

posar a l’abast de tothom, inde-

pendentment de les edats, el

coneixement de les noves tec-

nologies i la seva utilització

d’una manera pràctica.

“es vol oferir 
un servei d’atenció
domiciliària el més
integral possible”

“Es disposa de
personal qualificat 
i recursos adequats per
cobrir les condicions
mínimes necessàries
per a la prestació del
servei”



E c o n o m i a

12

de
 B

A
T

a 
ba

t
M

ai
g 

20
0

6

Un cop aprovada la incorporació del
romanent de 2005 al llarg de l’últim Ple
Ordinari, es va procedir a establir el nou
pressupost d’inversions per aquest exercici,
així com les línies de finançament previstes
a tal efecte.

Aquest romanent provoca la generació de recursos propis

que han tingut un efecte directe al augmentar el pressu-

post ordinari, on han incidit en partides relatives a manteni-

ment i reparacions de via pública i edificis públics, així com en la

dotació de transferències i reforç del servei d’autobús pel seu

funcionament els dissabtes. El volum d’aquests ajustos proce-

dents de recursos propis ha suposat un increment del pressu-

post ordinari en prop de 130 mil euros.

Arrel d’aquesta liquidació presentada i aprovada, s’incorporen

168 mil euros a inversions que junt amb els 130 mil euros, ajus-

tats segons es desprèn del paràgraf anterior a ordinaris, supo-

sen una aplicació de 298 mil euros que equivalen al 68% del

total romanent líquid disponible, és a dir, dins d’aquesta incor-

poració de romanent no s’ha fet una aplicació íntegra de

manera que mantenim un excedent que sostingui possibles des-

equilibris pressupostaris.

Les inversions pressupostades han quedat fixades, segons l’a-

provació del Ple, en 5.134.246 euros, xifra històrica en el nostre

municipi.

L’estructura financera d’aquestes inversions es compon de les

següents partides:

Observem que la composició financera de les inversions té un

pes concentrat en Romanent de Tresoreria, Recursos Propis i

Subvencions equivalent al 64% del total inversions, cosa que

dóna total solvència a la seva estructura financera. Encara més

quan el 40% del total a invertir està finançat per subvencions.

Observem el pes de les subvencions

i de l’aplicació de romanents de tresoreria

No hem d’oblidar que el compromís d’aquest consistori serà el

de fer balancejar les partides de Préstec i Venda de Patrimoni

cap a la component de subvencions.

La venda de patrimoni, per altra banda component important del

finançament de inversions, permet substituir patrimoni poc pro-

ductiu des del punt de vista dels serveis i benestar que volem

oferir als ciutadans de el Papiol, cap a d’altres inversions molt

més productives des d’aquest punt de vista i que, donades les

seves característiques, necessiten recursos financers elevats

impossibles d’obtenir, inclòs en el llarg termini, del pressupost

ordinari. Seguint en la tendència dels últims exercicis pressupos-

taris denotem un compromís ferm de seguir mantenint una

estructura financera sòlida, suportada en gran mesura per la

component de subvencions i per una gestió coherent del pressu-

post ordinari que ens permet obtenir determinats recursos pro-

pis aplicables a inversions. 

Víctor Pérez

Regidor d’Economia i Hisenda

Amb la incorporació del romanent de 2005 
EL PRESSUPOST D’INVERSIONS 
PEL 2006 ÉS DE 5.134.246 EUROS

Concepte Import Percentatge

Romanent de Tresoreria 1.031.504 20%

Venda de Patrimoni 1.730.154 34%

Contribucions Especials 26.964 1%

Recursos Propis 168.061 3%

Préstec 95.000 2%

Subvencions 2.082.563 40%

Total 5.134.246 100%

“Les inversions pressupostades 
han quedat fixades, segons l’aprovació
del Ple, en 5.134.246 euros, xifra
històrica en el nostre municipi”
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Trenta-quatre alcaldes de l’Àrea

Metropolitana de Barcelona (AMB)

van signar a finals de març un manifest

per reclamar més autonomia i coordina-

ció territorial especialment en urba-

nisme, medi ambient i transports. De

cara a aconseguir-ho urgeixen al Govern

de la Generalitat a presentar definitiva-

ment al Parlament el projecte de llei de

l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els alcaldes proposen integrar en un sol

organisme les competències que, actual-

ment, administren la Mancomunitat de

Municipis (que acull 31 ajuntaments), la

Entitat Metropolitana del Transport (18

municipis) i la de Serveis Hidràulics i

Tractament de Residus, coneguda com

Entitat del Medi Ambient (amb 33 muni-

cipis). A aquestes competències se li

sumarien les d’urbanisme que, des de

que van ser traspassades a la Generali-

tat fa quasi vint anys, només la ciutat de

Barcelona ha pogut recuperar.

El Manifest, entre d’altres, recull el

següents aspectes:

1) “Afirmem que, en el nostre cas, for-

mem part de la realitat metropolitana

de Barcelona i per això creiem del tot

necessari que l’ordenació administra-

tiva respongui a  aquesta realitat per

tal de ser coherent i eficaç”.

2) “La manca de competències en urba-

nisme impedeix fer una planificació

estructural de coordinació del terri-

tori metropolità”.

3) “L’accés a l’habitatge és una de les

primeres preocupacions. Els ajunta-

ments han dut a terme actuacions,

però insuficients”.

4) “La necessitat d’aquesta nova institu-

cionalització ha estat recollida en els

acords programàtics tant del govern

de la Generalitat com de les institu-

cions metropolitanes”.

5) “Demanem al govern de la Generali-

tat una iniciativa legislativa encami-

nada  a la institucionalització de l’À-

rea Metropolitana de Barcelona

mitjançant un únic organisme presta-

dor de serveis que tindria competèn-

cies en mobilitat i transports; medi

ambient, aigües i residus; infrastruc-

tures, obres i serveis i habitatge, i en

matèria d’urbanisme”.

Dels trenta-quatre ajuntaments que van

signar el manifest n’hi ha vint-i-cinc

governats pel Partit del Socialistes de

Catalunya, tres d’Iniciativa, un de Con-

vergència i Unió, un d’Esquerra Republi-

cana i quatre d’independents, entre els

que es troba el municipi del Papiol.

ELS ALCALDES DE L’ÀREA DE BARCELONA
RECLAMEN LA LLEI METROPOLITANA

Els trenta-quatre alcaldes al moment de la reunió

Albert Vilà, alcalde del Papiol, signa el manifest



Analitzem el present. 
Preparem el futur

Volem aprofitar aquest espai que ens ofereix el Bat a Bat per
informar-vos de l’activitat de Junts pel Papiol i per convidar-vos
a que us afegiu al treball que fem de forma col·lectiva per inten-
tar col·laborar en la millora del poble. Necessitem l’esforç de tots.
En primer lloc dir-vos que ens reunim cada primer divendres de mes
i que a aquestes reunions anem passant balanç de la legislatura i de
com l’equip de l’ajuntament aplica el Pla de Govern que  va aprovar
per l’actual període. També comentem els fets de l’actualitat.
Per exemple, en l ‘última reunió el tema estrella va ser la Set-
mana Cultural i el seu gran nivell de participació que va regis-
trar. Des de fa poques setmanes també hem començat a prepa-
rar el programa que presentarem a les properes eleccions del
maig de 2007. En aquest sentit les propostes del Pla Estratègic
Papiol 2010 ens estan servint de indicatiu per saber que es el
que volen els papiolencs en els propers quatre anys.
També parlem de qüestions d’actualitat que transcendeixen el
propi poble. Però això ho fem de forma distesa perquè a Junts hi
convivim persones que a nivell de política general podem tenir
punts de vista diferents. El que ens uneix veritablement es que
pensem de forma molt semblant quan es tracta de conèixer i
discutir el que s’ha de fer al Papiol. 
Si t’agradadès participar en aquesta tasca et pots dirigir a qual-
sevol membre del partit de Junts o a la nostra Secretaria Execu-
tiva, Teresa Parra. Ella et comentarà com et pots relacionar amb
Junts pel Papiol.

Renovació

Convergència Democràtica de Catalunya és un partit viu i com
a tal es sotmet voluntàriament a renovacions dels seus càrrecs
de forma que noves idees i formes d’actuació dinamitzin i enri-
queixin la seva labor sempre al servei de les persones que inte-
gren i formen la gran Nació de Catalunya.
Ja fa un temps que com a cap local del Papiol, en Ferran
Lacueva proposava als companys la seva substitució per
motius d’activitat personal i donat que considerava que no
podia dedicar al grup tot el que les circumstancies requerien.
Avui, de total acord amb ell i amb la resta de militants, hem decidit per
unanimitat que el Sr. Jordi Barrio, actual regidor a l’Ajuntament, fos el
nou cap local facilitant d’aquesta forma la seva representació Munici-
pal dintre de l’esquema funcional del partit, en el convenciment que
amb la seva dedicació podrà donar nou impuls a l’agrupació.
CDC reconeix que Ferran tant com a vilatà del Papiol, militant
de CDC i ciutadà de Catalunya; ha prestat una valuosa col·labo-
ració amb la mesura de les possibilitats a tot aquell projecte
que tingues com objectiu un servei a les persones, al nostre
poble o al nostre país.

En l’inici d’una nova etapa personal i professional l’hi desitgem
tota mena d’encerts i estem segurs que continuarem comptant
amb la seva col·laboració. 
Com sempre diu en Ferran, Convergència segueix oberta a tota
aquella persona, grup o projecte que cerqui la millora de la con-
vivència, la qualitat de vida i defensa dels interessos comunita-
ris com a poble, país i Nació.
Os esperem al local del carrer de la salut, al costat de la Plaça
Gaudí, els dimecres a partir de les vuit del vespre i al telèfon
670 267 180 per tot allò que us pugui convenir.

L’ESTATUT DE CATALUNYA

Desprès de llargues discussions entre totes les forces polítiques
a nivell nacional, tenim a les nostres mans la Proposta d’Estatut
que s’haurà d’aprovar o rebutjar en el Referèndum convocat
per al  proper dia 18 de juny.
Des de l’agrupació del PSC del Papiol volem reconèixer la tasca
realitzada per tots els grups polítics per tal d’arribar a un acord,
que faci avançar en totes i cadascuna de les ambicions que els
catalans tenim dipositades. En aquest Estatut es reconeix l’auto-
govern de Catalunya, fonamentat en els drets històrics del nos-
tre poble, i sobretot en la posició singular de la Generalitat en
relació amb el dret, la llengua, la cultura, i la projecció d’aques-
tes en l’àmbit educatiu i institucional.
Reconeix el català com a llengua pròpia, com a llengua d’ús nor-
mal i preferent per les administracions públiques, mitjans de
comunicació, i utilitzada com a llengua vehicular i d’aprenen-
tatge en l’ensenyament.
S’incorporen drets que en l’anterior estatut no hi figuraven, com
el dret de les persones, la protecció de les famílies en qualsevol
de les seves modalitats, la protecció a la dona, als infants, a la
gent gran. L’ensenyament laic en l’educació de titularitat
pública. Drets socials, sanitaris, laborals, ...
Vers a l’organització territorial, reconeix competències als muni-
cipis, així com el seu finançament. S’introdueix la vegueria, com a
òrgan de govern intermunicipal i com a divisió territorial adop-
tada per la Generalitat. I desapareix la divisió per províncies.
En totes les matèries hi ha un avanç important vers a la situació
actual de les competències de la Generalitat, reconeixent-se
algunes d’aquestes com a exclusives, on només des de la Gene-
ralitat es podrà legislar sobre aquestes.
En relació al finançament, s’estableixen els percentatges de par-
ticipació dels diferents impostos, es crea l’Agència Tributària de
Catalunya que en 2 anys assumirà la gestió en tot el territori, i
sobretot, destacar que en 7 anys s’equipararà la participació
d’inversió en infrastructures de l’Estat en Catalunya.
Per tot això, des del PSC El Papiol estem d’acord amb aquest
projecte d’Estatut, ja que considerem es un avanç importantís-
sim per a Catalunya.
Us animem a participar en el referèndum del dia 18 de juny de
forma massiva, i com va dir el President Maragall: “És l’hora de
la veritat, de ser conscients que hi ha oportunitats a la història
que difícilment es repetiran.
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Nota de la Redacció
La Secció Grups Municipals és un espai del Bat a Bat destinat a totes les forces polítiques 
representades a l’Ajuntament perquè puguin expressar, sempre que ho desitgin, els seus punts de vista de forma lliure.



Perquè ERC del Papiol
també diu NO

Molts ciutadans i ciutadanes del Papiol es preguntaran perquè ERC
diu NO a l’Estatut.
Creiem que en les respostes que l’exconseller, Joan Carretero, ha
donat en l’entrevista publicada a la revista El Temps queden molt
clares les quatre raons de perquè ERC recomana el NO.
En l’entrevista publicada a la revista El Temps, Carretero diu:
“-Jo ho he manifestat clarament quan feia de conseller, que s’havia
de votar que “no”. Amb l’Estatut m’havien explicat que preteníem
quatre objectius. Un, ser reconeguts per la metròpoli com una
nació. És obvi que no s’ha aconseguit...El preàmbul és tot allò que
es diu abans de les coses que van seriosament.

Segon objectiu: tenir més competències i blindar-les de la lamina-
ció permanent estatal. Tampoc no s’ha aconseguit.
Tercer objectiu: un sistema de finançament que eliminés el dèfi-
cit fiscal. Res del model de finançament pactat ho aconsegueix.
Encara és més, com han explicat a bastament els senyors Rubal-
calba, Solbes, Ibarra, Chaves o Guerra, és evident que Catalunya
no s’emporta res de més. Fins i tot, en la seva aplicació, pot aca-
bar sent pitjor.
I quart objectiu: noves transferències, a través del 150.2, de grans
infraestructures a Catalunya. Objectiu no assolit.
De quatre objectius fonamentals n’assoleixes zero. No tinc cap
argument per no votar altra cosa que “no” a aquest Estatut. I ja no
entro en coses punyents com les declaracions de Guerra...Un Esta-
tut, del qual el president de la Comissió Constitucional se’n
riu...Home, francament, no em ve de gust votar-lo. Per tant, tinc clar
que el vot al referèndum hauria de ser “no”.”
Aquestes també són les nostres raons pel NO.
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Aprovades subvencions 
de la Generalitat de Catalunya
El Ple de l’ajuntament va aprovar l’acceptació de les subvencions

atorgades per la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de l’educa-

ció i urbanisme. Per una banda es va acceptar la subvenció, dins

del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, per la remodelació del

Parc del Pins. D’altra banda, també es van aprovar les ajudes del

Departament d’Educació per la Llar d’infants El Cucut pel curs

2005-2006.

L’Escola de Música 
s’adhereix a l’ACEM
Al llarg del Ple ordinari es va aprovar l’adhesió de l’Escola Munici-

pal de Música Miquel Pongiluppi  a l’associació Catalana d’Escoles

de Música (ACEM). Al mateix Ple també es van aprovar les noves

tarifes de l’escola pel curs vinent, tant pel cas de la matrícula

d’inscripció com dels diferents cursos que s’impartiran. Alhora es

va aprovar la incorporació d’un nou professor de pedagogia musi-

cal atès l’increment d’alumnes a aquesta assignatura musical.

Casal d’estiu
El Ple va aprovar les tarifes que s’aplicaran en la prestació de ser-

veis municipals pel que fa al Casal d’Estiu del Papiol. Aquest casal,

organitzat per l’àrea de Serveis Personals de l’ajuntament des de

l’any 2000, vol seguir donant servei en el marc de les polítiques

socials adreçades a la ciutadania. La intenció del Casal és propor-

cionar als nens de 3 a 12 anys un espai d’oci tot potenciant el

civisme, el respecte a la natura i altres valors de convivència ciu-

tadana.

75è aniversari de la República
El Ple de l’Ajuntament del Papiol va aprofitar la commemoració

del 75è aniversari de la proclamació de la II República per apro-

var una moció que recorda a tots aquells homes i dones que van

lluitar per la recuperació de les llibertats democràtiques i nacio-

nals de Catalunya.

Ple ordinari del dia 30 de març de 2006

Per a commemorar el dia d’Europa, el passat 9 de

maig, a la plaça de l’Ajuntament es va col·locar la ban-

dera d’Europa al costat de la de Catalunya
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E l 21 d’abril passat, el Departament

de Medi Ambient presentava la pro-

posta d’ampliació d’espais naturals que

entraran a formar part de la Xarxa

Natura 2000 (XN2000), un sistema que

busca preservar els hàbitats naturals i

les espècies en situació de risc en l'àm-

bit territorial de la Unió Europea.

En la darrera proposta, que estableix que

un 30% del territori català formarà part

d’aquesta xarxa, apareix Collserola dins

l'àmbit de protecció de la XN2000, des-

prés que tant les diverses entitats que

conformen la Plataforma Cívica per a la

Defensa de Collserola com el consorci del

Parc van presentar al·legacions a la pri-

mera proposta en què no apareixia. La

inclusió de Collserola a la XN2000

suposa reconèixer determinats hàbitats i

espècies de Collserola que cal preservar. 

L’espai inclòs a la XN2000 coincidirà amb

els límits del Pla d'espais d'interès natu-

ral (PEIN), que ja està protegit, i no del

Pla especial de protecció i ordenació de

Collserola (PEPCO), que gestiona el Con-

sorci del Parc i que és més ampli. Això,

juntament amb el fet que està previst

que es modifiquin els límits actuals del

PEIN és un motiu de debat entre entitats,

plataformes i administracions vinculades

a Collserola. Fora d’aquests límits encara

hi ha reserves de sòl que encara no gau-

deixen d'una protecció efectiva i que es

poden urbanitzar.

Un nou pas que s’espera que es prengui

per tal d’avançar cap a una protecció

efectiva de Collserola és la seva declara-

ció com a Parc Natural, però aquest fet

es troba en les mans de la Conselleria

de Medi Ambient.

Collserola entrarà a la Xarxa Natura 2000

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament del

Papiol han observat el mal estat d’al-

guns dels arbres del bosc situat entre el

carrer Tarragona i l’Avinguda Generali-

tat, així com a la zona de confluència

entre el Carrer Major i l’Avinguda Gene-

ralitat. La major part d’aquest arbres

són pins. S’ha realitzat una curosa tria

d’aquells arbres en estat més crític amb

el suport de les recomanacions d’una

experta forestal.

Aquests arbres pateixen les conseqüèn-

cies del terreny en el que es troben arre-

lats. D’una banda les fortes pendents de

fins a un 30 i un 50% que provoquen la

desestabilització dels arbres a mesura

que van creixent. Per altra banda el

terreny es troba força disgregat i no és

terreny massa bo per a que el pins crei-

xin alts i forts. La massificació tampoc

ajuda, ja que la alta densitat d’arbres

provoca que en la seva pròpia lluita per a

trobar les escletxes de llum s’espiguin

provocant la desestabilització.

Aquest fet es veu agreujat per el perill

que comporta que en una probable cai-

guda d’un d’ells provoques danys físics

als vianants i/o materials en cas de

topar amb les línies elèctriques. 

Per seguretat de tots els veïns i usuaris

de la zona es procedirà, properament, a

la tala, desbroçament i poda d’alguns

arbres del bosc situat entre el carrer

Tarragona i l’Avinguda Generalitat així

com de la zona de confluència entre el

carrer Major i l’Avinguda de la Generali-

tat amb la voluntat d’evitar futurs riscs.

També es farà neteja d’aquells arbres que

estiguin morts per l’elevat risc que com-

porten per volcament així com d’aquells

que per excés de pes mal equilibrat

podrien volcar o aquells que s’han que-

dat ofegats per la massificació dels veïns.

Tala, desbroçament i poda d’arbres 
Per seguretat l’Ajuntament reestructurarà l’arbrat del centre de la vila

Les fortes pendents provoquen la desestabilitat dels arbres

“La inclusió de
Collserola a la XN2000
suposa reconèixer
determinats hàbitats 
i espècies de Collserola
que cal preservar”
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En un reunió celebrada dimecres 19 d’a-

bril entre els alcaldes dels ajuntaments

afectats (Castellbisbal, El Papiol, Sant

Andreu de la Barca, Pallejà i Molins de Rei),

la direcció de CELSA i la Directora General

de Qualitat Ambiental de la Generalitat,

l’empresa es va comprometre a realitzar

els canvis necessaris per impedir l'emissió

de la pols contaminant per abans de finals

del mes d’agost. L’empresa farà un tancat

de l’activitat que dins la cadena del tracta-

ment d'escòries provocava aquest deterio-

rament de la qualitat ambiental de la zona.

Durant els mesos que s’allargui aquesta

adequació de les seves instal·lacions

CELSA ha acordat adaptar una sèrie de

mesures i de bones pràctiques. La Direcció

General de Qualitat Ambiental s’ha respon-

sabilitzat de fer el seguiment d’aquest

compromís i d’ actuar amb tota la decisió

que la llei permeti si l’empresa no compleix

els terminis acordats en la reunió.

Reunió a Castellbisbal

Durant la reunió, els alcaldes van coincidir

a subratllar, davant l’empresa, la preocupa-

ció i el malestar existent en aquests munici-

pis pels darrers episodis de contaminació

atmosfèrica que s’han vingut produint

darrerament i per l’impacte ambiental que

aquesta activitat genera al seu entorn. 

En aquest sentit, cal destacar que els

màxims representants dels cinc municipis

van traslladar les queixes dels seus ciuta-

dans que, durant els últims mesos han vist

com una capa de pols amb components

metàl·lics cobria carrers, balcons i terrats

particulars sense que l’empresa de lami-

nats actués  per evitar dels problemes

medi ambientals que estava generant la

seva activitat sobre aquests municipis. 

D’altra banda, els alcaldes van tenir l’opor-

tunitat de conèixer de primera mà, quines

seran les actuacions que CELSA pensa por-

tar a terme, properament, per tal de garan-

tir una solució definitiva i es pugui assegu-

rar uns nivells de qualitat de vida òptims

per a tots els ciutadans i ciutadanes resi-

dents en els diferents municipis afectats. 

En concret, una de les mesures que s’han

de portar a terme abans de setembre

serà la construcció d’una nau adossada a

l’existent actualment de manera que el

tractament de les escòries –origen del

problema- es pugui confinar en un recinte

tancat. La directora general de Qualitat

Ambiental, Maria Comellas, es va compro-

metre a verificar i fer un seguiment del

compliment d’aquestes mesures.   

Cal destacar que és la primera vegada

que els cinc municipis, amb una població

que sumada arriba als 75.000 habitants,

s’han reunit per tractar dels problemes

generats per una indústria d’un dels

municipis i estan disposats a treballar

plegats, de forma coordinada, per garan-

tir la millora ambiental i el benestar per-

sonal i col·lectiu dels seus ciutadans.  

Els màxims responsables dels ajunta-

ments (Joan Playà, alcalde de Castellbis-

bal; Albert Vilà, alcalde de El Papiol; Ivan

Arcas, alcalde de Molins de Rei; Josep

Jordana, alcalde de Pallejà; i Enric Llorca,

alcalde de Sant Andreu de la Barca) van

manifestar també la seva voluntat de

coordinar els esforços per tal d’ampliar

aquesta col·laboració a qualsevol altre

activitat industrial que pugui provocar un

impacte negatiu sobre el territori dels

cinc municipis, amb la finalitat de garantir

uns nivells acceptables de qualitat

ambiental per als seus ciutadans. 

Els alcaldes van subratllar també la neces-

sitat que la qualitat ambiental estigui sem-

pre per sobre dels interessos productius o

empresarials que, en ocasions, poden tenir

repercussions negatives sobre el medi

ambient i l’entorn natural més immediat.

Els Ajuntaments del Papiol, Molins de Rei, Pallejà, Sant Andreu de la Barca i Castellbisbal han
aconseguit, finalment, el compromís de l’empresa CELSA de solucionar el problema de
contaminació medi ambiental que causa la seva fàbrica dedicada a la fosa de metalls.

CELSA es compromet a solucionar 
el problema de la pols

Els alcaldes durant la Roda de Premsa per explicar l’acord

“La Direcció General 
de Qualitat Ambiental
s’ha responsabilitzat
de fer el seguiment
d’aquest compromís”
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gaudir d’un recorregut per muntanya,

avituallament sòlid de taronges, gestió

d’inscripcions a la web pròpia amb links a

moltes webs especialitzades, difusió i

publicitat molt més amplia dintre i fora del

Papiol, marcatge del recorregut per entre-

nar, obsequis, botifarres i begudes per tots

els participants, categories per totes les

edats i la prova reina dels 10km puntuable

a la lliga de curses d’internet, més i millor

sponsotirzatge, la possibilitat de fer un full

de suggeriments i propostes per tal de

millorar i el pagament amb transferència

bancària. Tot això, juntament amb el tre-

ball abans, durant i després de tots els

implicats han estat claus en el bon desen-

volupament de la prova i han suposat un

gran pas per a la seva consolidació. 

Així es demostra al fer l’anàlisi de l’esdeve-

niment, que va comptar amb mes de 400

participants i molt públic. Al recollir les

opinions que els corredors i els voluntaris

van realitzar a la mateixa organització, van

escriure mitjançant la butlleta de suggeri-

ments o van plasmar als foros de les webs

d’atletisme d’internet la major part de les

apreciacions són molt positives.

La gran majoria dels participants han

qualificat el recorregut com dur però

molt bonic. Han agraït l’acurada orga-

nització, els obsequis i la botifarrada i

donen una nota final molt alta a l’acte

indicant a més la seva intenció de tornar

al 2007. Aquestes opinions positives, els

suggeriments i les propostes de millora

fan que s’afronti l’organització de la cin-

quena cursa, l’any que ve, amb molt

d’entusiasme, millorant els punts febles,

introduint noves propostes i mantenint

el nivell d’aquesta edició en participa-

ció, gestió i organització.

Per últim, des de l’Esport Base del Papiol

volem donar l’enhorabona a tots els guan-

yadors i guanyadores i agrair als corre-

dors, al públic, als nens i nenes de l’enti-

tat, als voluntaris, als monitors, als

sponsors, als col·laboradors, als que han

donat suport, a la policia i a la Creu Roja la

seva implicació i col·laboració fent de la

4ª Cursa popular 10km. “Vila del Papiol”

un èxit. Gràcies a tots.....i fins l’any que ve.

* A la pàgina web del Papiol

http://www.elpapiol.cat podeu veure

els resultats i els temps de tots els

participants de la cursa.

El passat dia 1 de Maig va tenir lloc la 4ª cursa popular 10km. “Vila del Papiol”. Les nombroses novetats
d’aquest any van tenir una magnífica acollida amb molt públic assistent i més de 400 participants.

4a CURSA POPULAR “VILA DEL PAPIOL”

La iniciativa del calendari solidari,

endegada per l’Esport Base amb la

col·laboració de l’Ajuntament del Papiol,

va culminar el passat dia 20 d’abril amb

el lliurament del xec dels 4.270 € reco-

llits a l’ONG Intermón Oxfam. 

El punt i final d’aquesta iniciativa ini-

ciada el passat desembre va tenir lloc a

la sala d’actes de l’Ajuntament del

Papiol, on van assistir molts nens i

nenes de l’entitat i els seus pares i

mares, així com diferents representats

del món polític local. 

Fernando Veliz, president d’Esport Base

va agrair el suport dels membres de l’en-

titat, ja que “gràcies a ells la campanya

ha estat un complert èxit”. Seguida-

ment, Joan Rebentós, representant de

l’ONG Intermón Oxfam, va fer una petita

explicació del treball que realitza l’ONG

arreu del Tercer món, els projectes en

els que es troben implicats així com en

què redundaran els beneficis recaptats

amb les vendes del calendari solidari.

Finalment, va agrair a l’Esport Base i a

l’Ajuntament el suport desinteressat i als

pares i mares la seva implicació. 

L’alcalde va acomiadar l’acte novament

amb paraules d’agraïment a tots i de

suport per properes iniciatives similars

de l’entitat. Albert Vilà va senyalar l’es-

forç que es fa al Papiol per desenvolupar

l’Esport Base i va destacar que “molts al

nostre poble, estem convençuts que l’es-

port es una dels valors importants per a

una educació integral dels nostres fills”.

Entre aplaudiments, José Labella, coor-

dinador general de l’entitat va donar

pas: al lliurement del xec per part de

l’Alcalde, com a representant de l’Ajun-

tament, a l’ONG; i el lliurament del

diploma acreditatiu d’entitat col·labora-

dora per part de l’ONG a Fernando Veliz,

com a representant de l’Esport Base. 

Lliurament del xec del calendari solidari a l’ONG Intermón Oxfam

Moment de la cursa

El xec per Intermón Oxfam
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La patrulla de la Policia Local del

Papiol va observar pocs minuts

abans de la una de la nit del passat 11

d’abril com una furgoneta Ford Trànsit

circulava pels carrers del Papiol a velo-

citat reduïda i sense destí aparent.

La patrulla de la Policia Local va

interceptar la furgoneta a la sortida

de la població i en procedir a la identi-

ficació dels ocupants va trobar que a

l’interior del vehicle hi havia set

homes en total, tots ells de nacionali-

tat romanesa, amb antecedents de

robatoris.

Un cop identificats i escorcollats els set

integrants del grup i el vehicle es van

decomissar armes blanques i eines per

obrir cadenats i portes. Entre d’altres es

van trobar ganivets de fulla llarga, cisa-

lles, tornavisos i tenaces.

La furgoneta va quedar immobilitzada

amb un parany al lloc de la identificació

i els integrants del grup van ser posats a

disposició de la Guardia Civil.

La Policia Muncipal del Papiol explica en 7 preguntes claus com funcionarà el nou sistema que
afectarà a tots els conductors a partir d’aquest proper estiu.

1) En què consisteix el permís per punts?
La autorització per a conduir està supeditada a disposar

de un saldo positiu de punts que es poden guanyar o

perdre.

5) Com es recuperen els punts?
Realitzant cursos de sensibilització i reeducació d’unes 15 hores.

En el transcurs de tres anys sense haver estat sancionat per

infraccions greus o molt greus es resuperen els 12 punts inicials.

6) Què suposa quedar-se sense punts?
La pèrdua total de punts suposa quedar-se sense permís de

conduir.

7) Com recuperar el permís?
Realitzant un curs de sensibilització i reeducació de 30 hores i superant unes proves que encara no estan definides. Si es la primera

vegada que el conductor es queda sense permís haurà d’esperar sis mesos. La segona i successives ocasions haurà de transcórrer

12 mesos per obtenir-lo novament.

EL NOU CARNET DE  CONDUIR

2) Amb quants punts es parteix?
Els conductors en general amb 12 punts. 

Els novells (fins a tres anys d’antiguitat) amb 8 punts. 

Els conductors que han recuperat el permís amb 8 punts.

3) Com es perden els punts? 
Per sancions fermes a causa de infraccions greus o molt

greus. Poden perdre’s des de 6, 4,3 o 2 punts.

4) La resta de punts supleix la sanció corresponent?
No. Les infraccions lleus  es sancionen amb multes de fins a

90euros; les greus de 91 a 300 euros; i les molts greus de

301 a 600 euros. Independentment de la pèrdua de punts,

per les infraccions greus es pot imposar, a més a més, la sus-

pensió del permís per tres mesos.

La policia del Papiol evita possibles robatoris 

en interceptar una furgoneta amb una banda amb antecedents
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La prova-reina de la Festa Major del

Papiol és la VII Baixada de Vehicles

Inimaginables. Un gran espectacle,

digne del segle XXI. És una prova d’ima-

ginació per als constructors dels vehi-

cles, de destresa i habilitat per als con-

ductors i de bon humor per a tothom.

La prova es celebrarà el diumenge 30

de juliol, l’últim dia de la Festa Major, el

circuit travessa el bell mig de la pobla-

ció, tots els vilatans i forasters poden

contemplar l’espectacle amb tota como-

ditat i bona visibilitat. La diversió està

garantida.

Al matí hi haurà l’exposició dels vehicles

participants.

La prova consisteix en fer baixar el Vehi-

cle Inimaginable pel circuit expressa-

ment preparat amb mesures de segure-

tat pels vehicles i persones. És un circuit

tancat i protegit.

Els participants han de complir tots els

punts dels reglament de la prova. La

participació és gratuïta i està oberta

a participants, individualment o en

grup, del poble i de fora vila.

És una prova única d’a-

questes característiques

que existeix a Catalunya i part de l’es-

tranger.

Animeu-vos! Necessitem participants ago-

sarats, creatius i amb gràcia com tu, la teva

família i els teus amics i amigues.

Fem entre tots d’aquesta prova el gran

espectacle de l’any i que el seu ressò

arribi a tots els racons del país i més

enllà.

REGLAMENT
de la VII Baixada de vehicles inimaginables

1. Els Vehicles Inimaginables són de lliure invenció.

2. El nombre de passatgers a cada vehicle és lliure. Si s’hi cap...

3. Els passatgers podran anar vestits de la manera que vulguin,

sempre que hi hagi una relació directa amb la decoració  i

essència del vehicle.

4. És recomana l’ús de casc o element protector i així evitar pos-

sibles lesions. La tipologia de la protecció és de lliure elecció.

5. L’estructura bàsica del vehicle no podrà ser deguda a l’aprofi-

tament de vehicles vells en desús. S’ha de posar en funciona-

ment la inventiva i la perícia de constructor per poder emular

les grans “escuderies”.

6. Els vehicles no podran dur cap tipus de motor a explosió, tant

si funciona com si no.

7. Tampoc es podrà utilitzar la

tracció animal, llevat de la

tracció humana.

8. Els vehicles inimagina-

bles no podran excedir

les següents mesures:

llarg, 5m; ample, 2,5m.

9. Els vehicles inimagina-

bles han de dur un sis-

tema eficaç de frenada,

per raons òbvies.

10. És aconsellable que les

rodes dels vehicles siguin

rodones, ja que les rodes

d’altre format: quadrades,

de meló, etc., o no funciones o són molt incòmodes pels pas-

satgers.

11. Per poder participar a la baixada s’ha de realitzar la inscrip-

ció en les dates que oportunament s’anuncien.

12. La inscripció serà gratuïta.

13. Tots els participants obtindran el diploma de  “Baixador d’honor”.

14. Un cop finalitzada la Baixada de Vehicles inimaginables,

durant l’acte de lliurament dels diplomes de “baixador d’ho-

nor”, que tindrà lloc al Bosc d’en Blanc, es portarà a terme

l’elecció dels “Grans Baixadors d’Honor 1r classificat, 2n clas-

sificat i 3r classificat” Totes i tots hi sou convidats.

15. Els participants es comprometen a presumir del seu

vehicle en la presentació que es farà el matí del dia de

la Baixada.

16. La participació a la VII Baixada de

Vehicles Inimaginables, implica l’ac-

ceptació d’aquestes normes i el ferm

compromís d’anar de bon rotllo i fer de

la festa un plaer per a tothom. De bon

rotllo també us diem que si alguna per-

sona o grup no es comporta d’acord

amb aquestes normes pot ser con-

vidat a abandonar per desqualifi-

cació. Digueu-nos agosarats!

COMISSIÓ DE FESTES

Normativa
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El projecte d’una Radio pel nostre poble es posarà en marxa defi-

nitivament aquest mes de maig. La Junta de Govern aprovarà les

contractacions necessàries per endegar un dels projectes més

importants a nivell comunicatiu del poble en els últims anys.

La radio del Papiol estarà ubicada a les antigues escoles, després

de que acabi la seva remodel·lació. La freqüència que el govern

de l’Estat espanyol ha donat per aquesta nova emissora de radio

és la 101.2 de la FM. 

S’espera poder inaugurar l’emissió en proves de Papiol Radio la

propera Festa Major. 

Per aquesta raó, totes aquelles persones que estiguin interessa-

des en col·laborar en aquest il·lusionat projecte poden dirigir-se a

la Oficina d’Atenció al Ciutadà per a deixar les seves propostes o

informar del seu interès en participar-hi.

El projecte de la radio del Papiol 

es posa en marxa

El Casal d’Estiu ha prepa-

rat activitats esportives i

de lleure que es realitza-

ran del dilluns 26 de Juny

al dimecres 28 de Juliol,

de 9h a 17h.

Activitats al Casal d’Estiu
Del 26 al 28 de juny

La Festa de la Cirera d’aquest any, que

tindrà lloc els propers dies 3 i 4 de juny

al nostre poble, vindrà acompanyada de

l’ambient especial que donarà el primer

mercat medieval del nostre poble.

No us ho podeu perdre!!!

XXIV Festa de la Cirera

del Papiol

Per primera vegada hi participarà un
representant del municipi del Papiol

"Un compromís de futur". Amb aquest objectiu, des del Consell

Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Papiol; s'ha dele-

gat al Sr. Santiago Clua, actual president de la Junta del Casal de

la Gent Gran Josep Tarradelles, la representació de la gent gran

del municipi segons criteris i requisits exigits per les administra-

cions i organització del Congrés per a la participació del 5è Con-

grés Nacional de la Gent Gran de Catalunya.

El 5è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya, el convoca el

Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya a

proposta del Consell de la Gent Gran de Catalunya, i tindrà lloc els

dies 4, 5 i 6 d'octubre de 2006 al Palau de Congressos de Catalunya.

5è Congrés Nacional 

de la Gent Gran de Catalunya
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Vine al mercat
medieval �

Benvolguts,
Els propers 3 i 4 de juny es celebra al Papiol la Popular Festa de la Cirera i el primer Mercat Medieval.
Informació:  93 673 02 20 -  http://www.elpapiol.cat

XXIV

Cirera
del Papiol

Festa de laVine al mercat
medieval �
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“TXERNOBIL. CONFESSIONS D'UN REPORTER”
KOSTIN, IGOR
EDITORIAL EFADOS, 2006

Els homes van ser agafats per sorpresa, no hi estaven bio-
lògicament preparats, el seu cos, fet per veure, escoltar,
olorar, tocar, no hi estava adaptar. Els seus ulls, les seves
orelles, els seus dits... no són de cap utilitat: les radiacions
són invisibles, no emeten so ni olor, són impalpables .."
(article reproduït en part per Le Monde el 25 d'abril)

Cridat "l'Home Llegendari" pel Washington Post, Igor Kostin és un testi-
moniatge cabdal de la catàstrofe de Txernóbil.. El 26 d'abril de 1986,
només unes hores després de l'explosió, ell sobrevola la central. La
radioactivitat és tan forta que totes les seves pel·lícules es tornen negres.
Només una foto podrà ser salvada: una foto que donarà la volta al món.
Sorprès per la magnitud de la catàstrofe i el silenci de les autoritats, Igor
Kostin decideix quedar-se allí i viure entre els 800.000 liquidadors que
successivament treballaran en el lloc de l'accident. Ell mateix afectat per
la radiació, no cessarà, durant vint anys, de fotografiar la central i la zona
prohibida que l'envolta. La seva història es confon amb la de Txernóbil. Ell
va veure l'evacuació dels pobles, la desesperació i el valor dels habitants,
la construcció del sarcòfag, homes traslladant blocs de pedra radioactius
amb les mans nues, cementiris de màquines, jardins i camps contaminats
convertits en terres salvatges on ja no hi ha lloc per a l'home. Per primera
vegada, conta la seva història, amb paraules i imatges.

NOVES TERTÚLIES
Voldríem informar que el Centre de Lectura té previst, crear dos noves
tertúlies, una dedicada al món de la cuina i l'altre dedicada a la recerca
de la història del nostre poble.

Des del Centre Municipal 
de Lectura
per Elsa Garcia | ENVELLIR, MORIR

Escola Municipal de música del Papiol i Escola Municipal

de música de Castellbisbal

Cantanta. Obra vocal, en diferents parts recitatius, àries, cors, etc., amb

acompanyament instrumental d’importància semblant, però més

reduït que a l’òpera o a l’oratori característica del Barroc.

La millor manera d’ensenyar tot el procés de creació d’una obra

artística pensada pels alumnes de les nostres escoles de música. Amb

un fet diferencial, una cantata per a nens i nenes, joves i adults

acompanyada per diferents conjunts instrumentals. 

Un procés creatiu, integral i artístic per a l'aprenentatge musical,  on

les formacions vocals i instrumentals de dues escoles de música, la de

Papiol i Castellbisbal, es fusionaran i treballaran conjuntament a partir

de la Setmana cultural tot el què es relacioni amb l'obra. 

El letmotiv de l'obra serà un texte proposat pels dos claustres que

anirà lligat amb la història, tradicions i costums dels nostres municipis

que configuren la comarca del Baix Llobregat i,  serà encarregat a un

escriptor local on posarà en manifestest la realitats, la curiositat, la

fantasia i la imaginació a les paraules.  

Dos compositors en residència, en Martí Ventura i en Jaume Tugores,

professors de l'escola, escriuran «a mida», segons els materials,

nivells, instrumentacions i recursos dels nostres alumnes, comptant

amb la potenciació dels grups instrumentals i vocals ja existents.

També, contarem amb un l'explotació de les noves sonoritats, textures

i el mestissatge dels diferents estils musicals, potenciant la música

tradicional, clàssica, moderna i electrònica. 

Hi haurà un coodinador de l'obra que anirà realitzant el seguiment dels

assajos i l'estat de l'obra segons el calendari proposat. 

Aquesta obra s'estrenarà ambdues poblacions, diumenge 18 de juny a

a Castellbisbal i dimecres 21 de juny –dia internacional de la música- a

Papiol de l'any 2006. 

És per això que, aquesta cantanta serà el resultat de tota la feina

realitzada pels nostres professors durant aquest curs. Dos claustres

formats per 24 professors d'especialitats musicals diferets i disposats

a treballar amb il.lusió col.lectivament.

EnCANTAts !!!

Des de l’Escola de Música
Per Montse Faura

>> hhttttpp::////wwwwww..eellppaappiiooll..ccaatt

La Web de l’Ajuntament del Papiol ja es pot visitar amb el
domini punt cat.
En ella seguireu trobant tota aquella informació per accedir a
les informacions bàsiques del poble (serveis, tràmits i gestions,
oficina d’atenció al ciutadà, pla estratègic, etc.) així com a una
agenda dels actes més rellevants. 
La Web del Papiol, segons les últimes dades de les que
disposem, té un mitja de 5.000 sessions al mes amb 10.000
pàgines visitades.

En x@rx@

In memoriam

L’ex alcalde del Papiol Miquel

Mayol y Prat va morir el dia 25

d’abril d’enguany a l’edat de 82

anys. La missa de difunts va

tenir lloc a l’església del nostre

poble.
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Aquest any el Campionat d’Espanya

de Rallies hi participa un papiolenc:

Ramon Gené, de 23 anys, que com ell

mateix afirma està “complint el seu

somni”. 

A dins d’un Peugeot groc (els colors del

RACC, el seu patrocinador) amb bandes

vermelles (el clor preferit del nostre pro-

tagonista) està demostrant en les

poques curses que ja ha corregut aquest

any que és un pilot amb futur. Ha quedat

entre els deu primers, amb rivals que ja

havien participat en anys anteriors i

coneixien els recorreguts i si el cotxe no

hagués fallat en algun moment podria

haver quedat entre els cinc més ràpids. 

En Ramon ho torna a dir: “Es tracta d’un

somni i seré aquí treballant per que duri

tot el possible”. Complir un somni, però,

costa un esforç i també algun risc. Aquest

corredor de rallies va començar el seu

periple pel món de les curses de cotxes fa

uns anys, quan en unes proves  de con-

ducció, entre 700 participants, va quedar

el primer. Allò li va donar empenta per

anar al banc, demanar un crèdit, com-

prar-se un cotxe i amb el seu germà de co

pilot apuntar-se al Campionat de Cata-

lunya. El primer any no van acabar. 

El següent any, amb

un altre co pilot, va

quedar segon de

Catalunya en la seva

promoció. Com l’e-

volució de la seva

conducció era ràpida i havia demostrat

moltes maneres el RACC es va fixar amb

ell i li va proposar ajudar-lo en l’aposta

pel Campionat d’Espanya. En Ramon

Gené es torna a comprar un cotxe, aquest

cop per entrar a la categoria reina de l’Es-

tat Espanyol. 

“Per aconseguir estar entre els millors

ho ets molt bo i un equip gran es fixa en

tu o ets ric i pots posar-hi tots els diners

que facin falta”. En Ramon, que només

19 dies després de complir la majoria

d’edat ja tenia el carnet de cotxe, treba-

lla en un taller de Castellbisbal encarre-

gat dels recanvis. L’ajuden molt i a més

a més són patroci-

nadors, però els

dies que no hi va

per les curses els

ha de recuperar

més tard. Tampoc

surt per les nits, “no m’ho puc perme-

tre”. Té una vida diferent a les de molts

joves de la seva edat. “”Els meus amics,

encara que molts cops no surti amb

ells, estan amb mi i m’han vingut a

veure a algun ralli, són molt bona gent”

afirma i “els meus pares, sempre els hi

estaré molt més que agraït. Són els que

m’han ajudat més”.

Ramon Gené, conduint el seu propi somni

1) El principal tret del teu caràcter? 

Atrevit

2) La qualitat que prefereixes en un home?

Sincer

3) I en una dona?

Encara més sinceritat

4) Què és el que més aprecies dels teus

amics?

La confiança

5) El teu principal defecte?

En tinc tants...

6) El color que més t’agrada? 

Vermell

7) La flor que més t’agrada?

Rosa

8) L’animal que més t’agrada?

Os

9) Els teus escriptor preferits?

Ken Follet

10) Quina música escoltes sovint?

La música punk

11) Els teus herois de ficció? 

Batman

12) Personatges referència en la vida real? 

Els meus pares

13) El que més detestes es..?

Que m’enganyin

14) Quin fet t’inspira més indulgència? 

Mentida piadosa

15) Estat actual del teu esperit?

Felicitat

16) Quin és el teu lema?

“Viu i deixa viure”

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

“Va fer-se amb el
carnet només 19 dies
després de complir 
la majoria d’edat”

El Peugeot que condueix en Ramon Gené



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 22 46
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

�

� �

� � � ��

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 20.36 
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 11.46 17.47
6.05 12.16 18.16
6.55 12.46 18.47
7.31 13.16 19.16

7.43 13.46 19.46
7.55 14.16 20.01
8.16 14.46 20.31

8.46 15.16 21.01
9.17 15.46 21.31

9.46 16.16 22.10
10.16 16.46 23.42
11.16 17.16 00.23

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

HORARI DE LA DEIXALLERIA
De dimarts a dissabte els matins de 9:30 a 14:00 i les tardes de 15:00 a 18:00 els mesos d’estiu (abril-setembre) 

i de 16:00 a 19:00 els mesos d’hivern (octubre-març)


