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EDITORIAL 
Albert Vilà, alcalde del Papiol

Nous reptes, noves solucions

Aquest nou De Bat a bat que heu rebut a 
casa inicia una nova etapa en la mane-

ra d’informar els ciutadans del Papiol de la 
gestió municipal. A partir d’ara, la informa-
ció municipal serà més breu (amb menys 
pàgines) però més continuada (sis números 
a l’any), i comptarem amb el suport d’un 
web municipal cada vegada més actiu. 

Aquesta nova etapa s’inicia amb un nú-
mero 57 amb tres notícies molt esperades: 
la posada en marxa de la Biblioteca Muni-
cipal Valentí Almirall i de l’espai d’entitats, 
la presentació del projecte d’estabilització 
de la vorera i la calçada de l’avinguda de la 
Generalitat a l’alçada del Parc del Centre 
i la futura implementació de la recollida 
de residus Porta a Porta. Tres notícies que 
darrere el seu titular porten moltes hores 
de treball, perseverança, diàleg i, sobretot, 
voluntat de tots els implicats per seguir fent 
del Papiol un poble millor on viure.

Nuevos retos, nuevas soluciones

Este nuevo De Bat a bat que habéis recibido en 

casa inicia una nueva etapa en la manera de 

informar a los ciudadanos de El Papiol de la ges-

tión municipal. A partir de ahora, la información 

municipal será más breve (con menos páginas) 

pero más continuada (seis números al año), y, 

contaremos con el apoyo de una página web 

municipal cada vez más activa. 

Esta nueva etapa se inicia con un número 57 

con tres noticias muy esperadas: la puesta en 

marcha de la Biblioteca Municipal Valentí Almi-

rall y del espacio para entidades, la presentación 

del proyecto de estabilización de la acera y 

la calzada de la avenida de la Generalitat a la 

altura del Parc del Centre y la futura imple-

mentación de la recogida de residuos Puerta 

a Puerta. Tres noticias que detrás de su titular 

llevan muchas horas de trabajo, perseverancia, 

diálogo y, sobre todo, voluntad de todos los 

implicados para seguir haciendo de El Papiol un 

pueblo mejor.
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El dia 15 de març era la data establer·
ta pel Ministeri d’Hisenda i Administra·
cions Públiques del Govern espanyol 
perquè els ajuntaments de tot l’Estat 
presentessin un llistat de les factures 
pendents d’abonar als seus proveïdors 
comercials i contractistes (pimes i au·
tònoms) presentades al registre admi·
nistratiu amb data 31 de desembre de 
2011. El municipi del Papiol no ha hagut 

de presentar la llista perquè té totes les 
factures pagades. 

L’alcalde del Papiol, Albert Vilà, ha 
afirmat que “els ajuntaments, com a ad·
ministració més propera a la ciutadania, 
hem de ser exemplars. Hem de con·
tinuar així: tant en èpoques de vaques 
grasses com d’ajustaments, invertint en 
el que és necessari i gastant només allò 
que després puguem pagar”.

L’Ajuntament ha presentat i ha publicat 
al web municipal el Mapa de Soroll del 
Papiol, un estudi en què s’ha cartografiat 
l’acústica del municipi amb l’objectiu de 
dotar l’Ajuntament d’un instrument per 
poder gestionar el soroll al qual estan 
exposats tant la població com el territo·
ri. Un cop elaborat el mapa de soroll s’ha 
realitzat el mapa de superacions, que 
ha informat d’aquelles zones que estan 

per sobre del nivell de soroll desitjat. 
Actualment, només un 10% dels trams 
de carrer del poble es troben per sobre 
d’aquest nivell, cosa que pels autors de 
l’informe es pot considerar una afectació 
reduïda. 

L’Ajuntament considera que acon·
seguir que la meitat dels trams es col·
loquin per sota del llindar de superació 
esdevé una fita realista. 

El passat 24 de febrer l’alcalde del Pa·
piol, Albert Vilà, i el primer tinent d’al·
calde, Òscar Alujas, es van reunir amb 
el director de Rodalies de Catalunya, 
Miguel Ángel Remacha, i el cap de ser·
vei R2 Sud i R4 Sud, Joan Carles Islan, 
per tractar sobre l’estat del servei i de 
l’estació de Renfe del nostre poble. Els 

responsables de Rodalies es van com·
prometre a estudiar l’ampliació i la millo·
ra de l’aparcament de l’estació, amb un 
informe que valorarà econòmicament el 
cost de l’obra. Alhora, van avançar que 
durant l’any 2013 està previst que a l’es·
tació s’hi col·loquin màquines de venda 
automàtica de títols de transport.

Els papiolencs i papiolenques han do·
nat més sang durant el passat 2011 que 
l’any anterior. Així com el 2010 el poble 
va presentar un índex de donació per 
cada mil habitants de 19,05, segons l’in·
forme anual del Banc de Sang i Teixits, 

el 2011 l’índex s’ha situat en el 21,06. 
El Papiol se situa per sota de poblaci·
ons com Abrera (32,64), Molins de Rei 
(27,51) o la Palma de Cervelló (23,19) 
i per sobre de poblacions com Pallejà 
(18,01) o Torrelles de Llobregat (19,61).

L’Ajuntament del Papiol, amb les factures pagades

Mapa del soroll del Papiol

Renfe estudiarà l’ampliació del pàrquing de l’estació

El Papiol augmenta el seu índex de donació de sang
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EDITORIAL 
Albert Vilà, alcalde del Papiol
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Els experts de l’AMB aconsellen col·locar uns ancoratges 
per estabilitzar la zona 

$

Els tècnics de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que han estat estudiant 
els moviments de terra de la vorera i la calçada de l’avinguda de la 
Generalitat a l’alçada del Parc del Centre, estan acabant de redactar 
un projecte executiu d’estabilització de la zona que es presentarà 
oficialment aviat. Us n’expliquem les claus.

Arranjament de la vorera i la calçada 
de l’avinguda de la Generalitat 
a l’alçada del Parc del Centre 

Durant aquests últims mesos, els tèc·
nics de l’Àrea Metropolitana de Bar·

celona han examinat el terreny i han rea·
litzat les proves tècniques pertinents per 
fer una avaluació correcta del problema 
i proposar a l’Ajuntament del Papiol una 
solució de llarga duració. El diagnòstic 
revela que les obres del Parc del Centre 
no s’havien acabat correctament; els estu·
dis geològics de la Direcció Facultativa de 
l’obra no havien estat prou curosos i això 
va provocar que no s’incloguessin en el 
projecte uns ancoratges que s’han revelat 
com del tot necessaris. El resultat de no 
haver realitzat aquesta última actuació ha 
estat que el moviment de terra caracterís·
tic del nostre poble, sumat a les fluctuaci·
ons de les aigües del subsòl, ha perjudicat 
de forma continuada la vorera i la calçada 
en aquest punt. 

L’Ajuntament ha esperat a tenir un pro·
jecte executiu d’estabilització que aportés 
una solució de consens tècnic, i que re·
unís l’acceptació unànime entre els regi·

dors del govern, de l’oposició i els tècnics 
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per 
encarar l’última fase de la solució per als 
moviments de terra que han provocat en 
els últims mesos desperfectes a la vorera.

Consens tècnic
Òscar Alujas, regidor d’Urbanisme i Via 
Pública, ha explicat que “hem hagut d’es·
perar més del que voldríem per tenir una 
solució de consens tècnic, a causa dels 
estudis acurats que s’han hagut de fer, 
però la bona notícia és que la solució al 
problema ens diu que no s’ha de tornar 
enrere, ni treure una cosa per fer·ne una 
altra: el que haurem de fer és posar el 
punt final a una obra que no havia estat 
tècnicament ben acabada”. 

L’Ajuntament estudia demanar res·
ponsabilitats a la Direcció Facultativa de 
l’obra, per no haver previst correctament 
aquest problema tècnic. El cost aproxi·
mat del projecte, que anirà  a càrrec de 
l’AMB, serà de 300.000 euros. Y

La gestió dels residus municipals, que 
en aquests últims anys ha estat ba·

sada en els principis del Residu Mínim, 
ha donat uns resultats satisfactoris, amb 
unes xifres de recuperació del voltant del 
50%. Tot i així, les experiències d’altres 
municipis amb el Porta a Porta, on s’ha ar·
ribat a xifres del 80%, han impulsat l’Ajun·
tament a proposar aquest canvi de model. 

Segons l’alcalde del Papiol, Albert Vilà, 
la implementació de la recollida Porta a 
Porta “millorarà la gestió ambientalment 
correcta de tot el nostre cicle de residus 
i seguirà situant el Papiol com un munici·
pi que treballa amb molta sensibilitat en 
favor del medi ambient. Teníem un bon 
model, que en el seu moment també va 
ser capdavanter, però si ara veiem que 
les coses es poden fer millor hem de tre·
ballar perquè així sigui”.

Qualitat de la via pública
La recollida selectiva Porta a Porta con·
sisteix a lliurar els residus al servei mu·
nicipal de recollida davant de la porta 
de casa, en uns dies i hores determinats 
per a cada fracció. Aquest model canvia 
l’actual, en el qual la recollida es realitza 
mitjançant contenidors ubicats damunt 
les voreres dels carrers. El Porta a Porta, 
doncs, millorarà també la qualitat de la 
via pública del poble, d’on desapareixe·
ran els contenidors.

A partir del proper mes de juny co·
mençaran les campanyes informatives 
per explicar als ciutadans com funcio·
narà aquest nou model de recollida de 
residus. Y

Recollida 
Porta a Porta

Futur canvi en la gestió 
de residus municipals

$

L’equip de govern de l’Ajuntament, 
conjuntament amb la resta de 
representats polítics del consistori, 
estan estudiant i projectant la 
futura implementació del model 
de recollida de residus Porta a 
Porta: un canvi de model en la 
recollida de residus que s’iniciarà, 
previsiblement, la propera tardor.



dels 2.580.669 euros que ha costat 
la construcció i el condicionament 
de la Biblioteca, l’espai per a entitats 
i l’aparcament de la planta soterrada.

Precisament, l’alcalde del Papiol, Al·
bert Vilà, va agrair a la Generalitat i la 
Diputació els seus ajuts i va afirmar, 
durant el seus discurs, que “esperem 
retornar aquesta confiança amb molts 
escriptors i pensadors, activistes i es·
tudiants que facin més gran el Papiol i 

Catalunya i que demostrin que equipaments com aquest 
són del tot necessaris per eixamplar la igualtat d’opor·

El conseller de la Generalitat, Fer·
ran Mascarell, va afirmar en el 
seu discurs que gràcies a aquesta 

nova biblioteca els papiolencs “sou més 
rics. Feu·ne un bon ús i gaudiu·la perquè 
és de tots vosaltres”. Per la seva part, 
Ferran Civil, vicepresident de la Diputa·
ció de Barcelona, va recordar la impor·
tància de seguir invertint en bibliote·
ques perquè són vertaderes “inversions 
per a les persones”. La Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona han col·laborat, 
en ajuts i subvencions, en 1.756.453 euros del total 

Inauguració de la Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall

«I ara només falta que us la feu vostra!!!»
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«Sou més rics. Feu-ne un 
bon ús i gaudiu-la perquè 
és de tots vosaltres», 
va afirmar el conseller 
Ferran Mascarell.

  U

$

“I ara només falta que us la feu vostra!!!”. D’aquesta manera va concloure Albert Vilà, alcalde del Papiol, el seu 
parlament durant la inauguració de la nova Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall, el passat divendres 27 
d’abril. Una inauguració que va comptar amb una nodrida participació de papiolencs i papiolenques de totes les 
condicions, que van voler compartir el primer dia de vida d’aquest nou equipament cultural del poble, i on també 
van prendre la paraula el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ferran Mascarell, i el vicepresident 
segon de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil.

L’alcalde durant el seu discurs inaugural.



(dintre d’aquesta xarxa, la Biblioteca 
serà la número 210 de la província de 
Barcelona), es concep com a centre 
d’informació i recursos, espai per a 
la promoció de la lectura, la formació 
permanent i l’aprenentatge.  L’espai 
per a entitats, amb 5 aules diferents 
(més 2 de polivalents) que es podran 
reservar des de l’Ajuntament o la ma·
teixa Biblioteca, enfortirà el teixit as·
sociatiu del poble, ja que permetrà la 

seva interacció, a més a més de facilitar·los la possibi·
litat de realització d’activitats, tallers i cursos diversos.

El nou equipament, per tant, es transformarà en els 
propers anys en el motor cultural del poble; un espai 
que s’ha plantejat com a punt de trobada comunitari 
per afavorir l’impuls creatiu de les papiolenques i els 
papiolencs i alhora col·laborar en la cohesió social. Y

tunitats de tots els nostres ciutadans”. La 
festa d’inauguració, que va comptar amb 
la presència de tots els regidors i regidores 
de la corporació municipal, del delegat de 
la Generalitat, Salvador Jorba, i de dife·
rents representants polítics dels nostres 
pobles veïns, va ser la primera oportuni·
tat que van tenir els papiolencs d’entrar 
a la nova Biblioteca, que ha entrat en ple 
funcionament aquest mes de maig. La 
res posta unànime va ser molt positiva i a 
l’ambient es va copsar la sensació que, tal com va ex·
pressar l’alcalde del Papiol durant el seu parlament, “de 
la Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall només 
en podran sortir coses bones per al poble”.

Motor cultural del poble
Al llarg de la jornada de portes obertes que va tenir lloc 
el dissabte 28, es va començar a veure tot el que podrà 
passar dins de la nova Biblioteca i de l’espai per a en·
titats. Els infants del Papiol van viure una benvinguda a 
aquest nou equipament de la mà de les Tres Bessones 
i la Bruixa Avorrida. A la tarda, van poder gaudir de 
l’espectacle del Mag Selvin i d’una xocolatada que va 
cloure aquests dos dies de festa.

La nova Biblioteca, que forma part de la Xarxa de 
Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona 
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Al llarg de la jornada 
de portes obertes es va 
començar a veure tot 
el que podrà passar dins 
de la nova Biblioteca.

  U

Diferents moments de l’acte d’inauguració i de la jornada de portes obertes.

k
HORARIS DE LA BIBLIOTECA

Matins. Divendres i dissabte, de 10 a 13.30 h
Tardes. De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h

*Horari d’estiu (de l’1 de juliol al 31 d’agost)
Matins. Divendres, de 10 a 13.30 h

Tardes. De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h.

La Biblioteca Municipal del Papiol duu 
el nom de Valentí Almirall en homenat-
ge a aquest polític, periodista i escrip-
tor del segle XIX, considerat un dels 
pares del catalanisme modern. Almirall 
(1841-1904) fou baró del Papiol (la seva 
família encara és la propietària del 
castell del poble), tot i que mai no en 
va fer ostentació. L’escriptor, reconegut 
arreu com l’autor de Lo Catalanisme, 
també va fundar, entre d’altres, el pri-

mer diari en llengua catalana, el Diari 
Català. 

Segons el professor Josep Maria Fi-
gueres, Valentí Almirall va ser el “defen-
sor d’una ideologia caracteritzada per la 
modernitat del sentit urbà, el laïcisme, 
el republicanisme, el predomini de la 
cièn cia, la raó i el progrés...” que lluitava 
en realitat contra un sistema “corrupte, 
amarat de valors conservadors, monàr-
quics i injust per essència”.

Qui és Valentí Almirall?



L’exemplaritat

El passat 14 d’abril vam rea·
litzar a l’Escola Municipal de 

Música i Dansa un acte obert a 
totes les papiolenques i a tots els 
papiolencs amb el títol de “Tot 
allò que volem que passi al Pa·
piol aquest 2012”. Els regidors de 
l’equip de govern i l’alcalde van 
respondre a totes les preguntes 
dels assistents en un torn obert 
que ens va acostar més al sentir 
actual del poble, a les seves pre·
ocupacions i a les seves opinions 
sobre el govern del Papiol i les úl·
times actua cions i projectes mu·
nicipals, ara que s’acosta el pri·
mer any de mandat. La voluntat 
de ser més transparents, més de·
mocràtics i més oberts a la ciu·
tadania només es demostra amb 
l’exemple. Pocs governs fan el 
mateix. Al Papiol hem aconseguit 
consolidar una altra manera de 
fer política, la qual no hauria es·
tat possible sense la col·laboració 
i la participació dels mateixos 
papiolencs. Per aquesta raó us 
volem tornar a donar les gràcies. 
Aprofitem per felicitar a tots els 
papiolencs i papiolenques per 
la inauguració de la Biblioteca i 
espai per a entitats. És una molt 
bona notícia i esperem omplir·la 
de vida i de moltes iniciatives que 
ens ajudin a millorar el Papiol.

Davant la crisi, 
més informació

Les recents retallades en Sa·
nitat i Educació incrementen 

la sensació d’inseguretat i allu·
nyen l’horitzó de la sortida de la 
crisi. La repercussió a la hisenda 
municipal és clara, han baixat els 
ingressos i han baixat les subven·
cions en serveis socials i educa·
ció. Els papiolencs i papiolenques 
notem i notarem d’una manera 
clara aquest nou capítol de la crisi, 
especialment les famílies usuàries 
de l’Escola Bressol, de l’Escola i de 
l’Escola de Música. Aquesta és la 
realitat. Des dels poders públics 
no ens queda cap més solució 
que ser bons i transparents ges·
tors. Cal donar tota la informació 
a la ciutadania, amb pèls i senyals, 
sobre els costos dels serveis muni·
cipals, per afavorir el sentiment de 
col·lectivitat, de bé comú. No ens 
cansarem de demanar a l’equip de 
govern aquesta informació. No hi 
ha res més alliçonador que conèi·
xer la realitat.

Quan llegiu aquestes línies ja tin·
drem nova Biblioteca, cal recordar, 
una vegada més, que aquest equi·
pament el tenim gràcies a l’acció 
i empenta del PSC del Papiol en 
l’anterior mandat. Ara és obligació 
de tots i totes de fer·ne un bon ús 
en benefici de tot el poble.

Una manera de ser, 
una manera de fer

Aquest va ser el lema del 16è 
Congrés de CDC celebrat du·

rant l’última setmana de març a 
Reus.

Centrant·nos en l’àmbit ideolò·
gic discutit, és rellevant la decidi·
da aposta sobiranista per la qual 
s’ha optat en el si del Congrés. 
El portaveu del Papiol, Jordi Bou, 
va estar en consonància amb les 
noves tesis que s’han consensuat 
entre els delegats, dels quals en 
formava part: una aposta clara pel 
dret a decidir que impliqui la fu·
tura consecució d’un Estat propi. 
En aquest sentit, CiU hem donat 
suport i ens hem adherit a una 
moció, que va ser adoptada per 
la majoria del consistori, per tal 
d’adherir el municipi a l’Associació 
Catalana de Municipis per la In·
dependència. L’adopció d’aquest 
plantejament és nou, malgrat que 
es tracta d’un procés llarg d’ac·
cions i reaccions entre Catalunya 
i Espanya que ha facilitat que 
aquest plantejament s’especifi·
qués en l’ideari convergent. El tre·
ball de CDC ha estat gradualista, 
tot musculant la nació i reconque·
rint petites parcel·les d’autonomia 
enfront l’Administració central. 
Amb el suport de CDC, l’Estat 
propi és més proper.

Moció contra 
l’espoli fiscal i social

És un fet que l’espoli fiscal que 
patim els catalans, sumat al 

context de crisi econòmica, pro·
voca que les nostres institucions 
públiques apliquin retallades en 
la despesa en diferents serveis 
essencials per a la ciutadania, si·
tuació que pateixen especialment 
les famílies amb menys recursos 
que ara, més que mai, requerei·
xen de polítiques socials i ocupa·
ció de qualitat.

Catalunya ha de ser capaç de 
crear ocupació disposant de re·
cursos suficients per portar a 
terme polítiques d’ocupació i de 
creació de noves activitats eco·
nòmiques.

Entenem que l’estratègia d’in·
gressar els nostres impostos a 
l’Agència Tributària Catalana és 
una estratègia tècnicament via·
ble com a mesura de pressió per·
què el Govern de la Generalitat 
treballi decididament per un con·
cert econòmic que ens acosti a la 
independència fiscal. Per tot això, 
el grup municipal d’Esquerra pre·
sentarà, en el proper Ple munici·
pal del mes de juny, una moció 
contra l’espoli fiscal i social.

6 _ DE BAT A BAT / VIDA POLÍTICA

Participació a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
La votació dels diferents regidors i regidores al 

Ple municipal a favor de participar a l’Associació de 
Municipis per la Independència va donar el resultat de 

9 vots a favor i 2 abstencions (4 vots de Junts, 4 de CiU i 1 
d’ERC, per 1 vot de Junts i 1 del PSC). L’associació d’ens locals 

catalans Municipis per la Independència treballa amb els objectius 
d’assolir un estat propi per a la nació catalana, defensar els drets 
nacionals i conscienciar la ciutadania de la necessitat d’exercir el 
dret a l’autodeterminació del poble català. 

Entre d’altres poblacions de tot Catalunya, al Baix Llobregat s’han 
incorporat a l’associació: Begues, Cervelló, Collbató, Corbera de Llo·
bregat, Martorell, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Sant Climent de 
Llobregat i Torrelles de Llobregat.

El Papiol rebrà 92.820 € més de l’Estat. L’Estat 
espanyol ha acabat la liquidació dels impostos i taxes recaptats pels 
ens locals durant el 2010 i pagarà als municipis la diferència entre la 
suma que es va avançar en el seu moment i la liquidació definitiva. 
Segons la primera estimació que ha enviat el Ministeri d’Hisenda del 
Govern central, el Papiol rebrà 92.820 €. L’Estat espanyol s’ha com·
promès a pagar ràpidament aquest deute amb els ajuntaments sem·
pre que aquests destinin els diners a pagar les factures que tinguin 
pendents amb els seus proveïdors i contractistes (pimes i autònoms) 
presentades al registre administratiu amb data 31 desembre de 2011. 
Com que l’Ajuntament del Papiol està al dia de totes les seves obliga·
cions, pot utilitzar aquest escreix on cregui més convenient. 

Si voleu més informació sobre la gestió municipal 
subscriviu-vos al butlletí digital de l’Ajuntament.

Notícies institucionals 



El passat mes de febrer va tenir lloc el Carnestoltes 
del Papiol. L’Ajuntament vol aprofitar per recordar 

les comparses guanyadores i per agrair la dedicació 
de totes les persones de l’Ajuntament i de tots els 
voluntaris i voluntàries que van ajudar a poder tenir 
un gran Carnestoltes.

•  1r Premi Comparses: Les centaures se’n van de festa
• 2n Premi Comparses: Retallada
• 3r Premi Comparses: Mª Jesús y sus pajaritos 

tuneados

• Premi original: Primavera/Otoño
• Premi noves generacions: Ssshhh!!!

*La comparsa Los Marchosos, comparsa del rei del 
Carnestoltes 2011, va escollir com a rei del Carnestoltes 
2012 el Sr. Francisco Perera Hernández, membre de la 
comparsa Las chicas de la manguera. 

Va ser escollida com a reina del Carnestoltes 2012 la 
Sra. Pilar Galán López, membre de la comparsa Mistol 
Grease. Y
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Han estat 10 dies de Setmana Cultural (del 20 d’abril 
a l’1 de maig), amb activitats de tot tipus per a grans i 
petits, i el resultat ha estat “molt positiu, perquè hem 
vist molta gent nova als actes, que en altres edicions 
no havia participat tant, i hem atret nous públics”, en 
paraules de Sandra Posada, presidenta de l’associació 
Setmana Cultural. 

Tallers, teatre, lectures, xerrades, castellers, concursos, 
música, dansa i espiritualitat han destacat dins el 

programa de la setmana cultural més llarga de l’any. Va 
començar el 20 d’abril, a la Sala del Castell, on es van llegir 
contes de Pere Calders i es van anunciar els premis del IV 
Concurs de Narrativa Curta Elsa Garcia, un dels actes amb 
més afluència de públic del programa de la Setmana, en 
què també han destacat els tallers per als més menuts i el 
taller pràctic sobre meditació. La presidenta, Sandra Posada, 
ha destacat la bona rebuda que han tingut les activitats 
dedicades a l’espiritualitat: “Es nota en l’ambient que la gent 
està buscant aquest tipus d’activitats i el resultat ha estat 
molt bo”. Y

*La Setmana Cultural del Papiol no seria possible sense la dedicació, el 
treball i el lideratge de l’associació Setmana Cultural, la col·laboració de 
l’Ajuntament del Papiol, de la Diputació de Barcelona i de la Parròquia de 
Santa Eulàlia i de les diferents entitats i persones a títol individual del poble 
que hi han treballat desinteressadament.

L’1 de maig, al Papiol hi ha cursa. La cursa popular Vila del Papiol 
ja és un clàssic dels actes esportius del poble, amb una gran 
participació tant de públic papiolenc com de fora del poble. El 
bon temps i el bon clima han marcat la jornada d’aquest 2012, 
que celebrava la desena edició de l’esdeveniment. 

Enguany, la cursa ha comptat amb 581 inscrits, comptant totes 
les categories: Iniciació 1, Iniciació 2, Iniciació 3, Benjamí, Aleví, 

Infantil, Cadet, Open i Absoluta. Precisament, l’obertura de la cursa 
dels més petits ha estat una de les notes destacades de la 10a edició. 
Agustí Sanchis, president de l’Esport Base, l’entitat organitzadora, 
ha destacat “la importància d’obrir·los la cursa, perquè comencin a 
fer·se·la seva”. En la categoria Absoluta, masculina i femenina, els 
guanyadors han estat Manel Tornero (dorsal 105, amb un temps de 
37.01) i Esperanza Zurigual (dorsal 6, amb un temps de 49.20). Y

La Setmana Cultural guanya nous públics La cursa popular Vila del Papiol, un clàssic

Premis del Carnestoltes 2012
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	 	 	 FERRAN MASSANA  
    EL RESSÒ D’UN ACTE DE PARTICIPACIÓ 

? Hi ha un grup de persones del poble que estem recollint 
signatures per demanar que la llengua catalana sigui l’úni-
ca llengua vehicular de l’escola al nostre país. Defensem el 
sistema d’immersió lingüística. Tots som voluntaris i ja hem 
aconseguit més de dues-centes firmes; el 5% de la població 
del Papiol ha firmat. Jo vaig portar la moció a l’Ajuntament, 
però ho podria haver fet algú altre del grup.

? La proposta de moció és un formulari de la mateixa organit-
zació Defensem l’escola en català. El cert és que no sabia que 
una persona podia proposar una moció al Ple de l’Ajuntament. 
Em sembla una gran possibilitat perquè el nostre sistema té 
molts defectes, però la no-participació de la gent els agreuja.

? La gent cada vegada està més conscienciada, però en ge-
neral estem molt acomodats, per dir-ho d’alguna manera. Si 
finalment, com molta gent creu, s’ha de regenerar el sistema 

polític actual ha de ser amb la participació de la gent. Crec 
que vivim en democràcia, però ens falta posar en valor molts 
principis democràtics.

? Des de petit que quan dic que visc al Papiol a la gent li 
sona exòtic. Segueixo vivint al poble, hi tinc la dona i dues 
filles bessones de 5 anys que van al Pau Vila; quan puc vaig a 
fer esport al Complex Esportiu Municipal. No som conscients 
del luxe que és viure al Papiol. Probablement no hi ha un lloc 
perfecte per viure, però el Papiol té molts avantatges.

? També treballo al poble. Sóc l’administrador de l’empresa 
familiar MAPSA, que es dedica a fabricar peces de goma que 
després s’utilitzen en altres sectors industrials. Hem com-
plert 50 anys, som aquí des d’abans que el polígon fos un 
polígon. En antigues enciclopèdies catalanes es pot llegir que 
ja es deia que al Papiol era important l’activitat de la goma.

Ell va ser l’encarregat de portar al Ple municipal, 
en representació d’un grup de papiolencs, la pro-
posta de moció de “Defensem l’escola en català”, 
demostrant amb aquest acte que la ciutadania 

també pot implicar-se en la política de forma acti-
va i positiva. Ferran Massana, de 43 anys, és admi-
nistrador de l’empresa familiar MAPSA, que acaba 
de complir les noces d’or al polígon del Papiol.

F

1. Principal tret del teu caràcter? Treballador i persistent / 2. Qualitat que prefereixes en un home? Honestedat / 3. I en una dona? 

Honestedat / 4. Què és el que aprecies més dels teus amics? Que et donen sense demanar res a canvi/ 5. El teu principal defecte? A 

vegades perdo la calma / 6. Els teus herois de ficció? No me’n recordo / 7. Persones de referència a la vida real? Més d’una persona / 8. 

Què és el que més detestes? L’engany i la manipulació / 9. Estat actual del teu esperit? Positiu, tot i veure la realitat / 10. Quin és el teu 

lema? M’agrada la vida tranquil·la encara que després se’t compliqui.Q
Ü
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