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Les sensacions d’un penyista

“M’ha agradat molt la concentració de

penyes al Bosc del Blanc. L’ambient ha

tingut molt caliu i com a espai està

molt bé.

Com que treballo aquí, al Papiol, els

dies de Festa Major a la feina fem

festa, pel que he pogut gaudir sense

cap impediment totes les jornades.

De mitja m’he anat a dormir  a les sis

de la matinada. Tot i així també he

dedicat temps a la penya Despertafe-

rro, de la que en sóc un dels funda-

dors, per ajudar en els actes de la

Festa Major (ens encarregàvem de

l’activitat d’estirar la corda) i de tenir

cura de la nostra barraca al Bosc del

Blanc.

El tema de les penyes està molt bé.

Nosaltres vam ser la quarta o cinquena

del poble. Els joves que la formem fun-

cionem des de fa temps com una colla i

vam pensar que després que es formes-

sin les primeres no ens podíem quedar

enrera. Vam pensar en un nom que ens

definís i com tots som catalanistes

doncs vam agafar el crit dels Almogà-

vers. Com es un lema molt conegut ens

vam trobar que s’havien inventat una

beguda, una espècie de Red Bull, que té

aquest nom, així que de manera anec-

dòtica som la única penya que ha ofert

una beguda amb el seu nom a les barra-

ques de Festa Major.

Aquest any ja en són nou les penyes del

Poble i m’agradaria que cada cop fossin

més. La veritat és que al llarg de la Festa

Major m’ho he passat d’allò més bé. Evi-

dentment si te l amires amb ulls crítics

sempre pots trobar coses a millorar,

com passa amb tot.  Jo crec que s’hau-

ria de trencar una mica amb la dinàmica

de la repetició que acumulen les edi-

cions. Ja te les saps una mica totes les

activitats. Comencem amb el trenet i la

batukada i després el pregó iper la nit el

bingo... el dissabte el ball del Confetti, el

Els joves en ruta
“La ruta que organitza la penya Orange està molt bé. És una mica de borratxos perquè vas de

bar en bar i clar... la veritat és que t’ho passes bé. Jo en vaig aguantar fins a cinc., de parades

A més a més, es va molt ben acompanyat amb les músiques i batukades d’una gent de Sant

Cugat que li posen molt de ritme.”
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7 MIRADES A LA FESTA MAJOR 2007
Aquest any hem volgut que siguin els mateixos papiolencs i papiolenques  

qui ens expliquin la Festa Major. 
Vam donar 7 cameras de fotos d’usar i llençar a 7 persones del poble per que elles mateixes

fessin les fotografies que il·lustren el present  Bat a Bat.  Volíem dues instantànies que
expressessin què és per a elles la Festa Major del poble. Aquesta és la seva mirada...

EL PAPIOL

MARC SERRA
27 anys, veí del carrer Jaume I. Dissenyador gràfic. Ha passat la Festa Major amb en
Jordi, en Rafa, en Ruben, l’Albert, en Julian, l’Anna, la Se, la Montse, la Bego... entre
molts d’altres.

“M’ha agradat molt la concentració de penyes al
Bosc del Blanc. L’ambient ha tingut molt caliu i com
a espai està molt bé”



diumenge les sardanes... Aquest any ha

estat bé incorporar amb força la gim-

cana de penyes i estaria bé que cada

any s’anessin incorporant més nove-

tats. Com més millor i també crec que

s’han de fer més activitats pels més

petits.

La Festa Major és el moment gran

del poble i és normal que tothom

estigui de bon humor i procuri pas-

sar-ho bé. Aquest any el bon temps

ha acompanyat, un podia estirar les

nits fins tard, al dia següent no

s’havia  d’anar a treballar... és fan-

tàstica, la Festa Major...”.
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Sopar de penyes
“El sopar de penyes també va estar molt bé: Menjar, beure, amics.... Sabia una mica de greu

que no estigués obert a tot el poble. Aquestes activitats són les que fan caliu: sopars de

Festa Major, escudellades o el dinar que ja es fa de truites i gaspatxos. S’haurien de fer més

activitats com aquestes perquè són les que fan Festa Major.”

ÀUREA BONILLA
24 anys, veïna del Passatge de la Pau. Estudiant de magisteri musical i regidora
d’Educació, de Cultura i Entitats de l’Ajuntament del Papiol. Ha passat la Festa Major
acompanyada dels tècnics de l’Ajuntament responsables de la organització, amb la
família, amics i sobretot amb la seva germana gran Xantal.

L’estrena de la regidora

“He estat tots els dies d’un acte a un

altre, intentant veure tot el que passava

i en contacte directe amb els tècnics de

l’Ajuntament (el Toni, la Mar, la Loli i el

José) que, per cert, han portat els actes

de la Festa Major com la seda. 

Sempre hem de millorar, i hi ha petits

detalls que any rera any es van polint i

treballant per fer pel Papiol una festa

encara més ben feta. Aquest any crec

que podem estar contents: primer per la

gent del poble: passejant-me pels actes

es veia que els papiolencs tenien moltes

ganes de participar i de passar-s’ho bé i

aquesta actitud divertida i desacomple-

xada fa que tots els actes hagin estat

plens de bon rotllo.

Aquest any he intentat anar més d’hora a

dormir perquè m’havia de llevar per anar

als actes del mati, generalment de caire

“Al llarg de la Festa
Major m’ho he passat
d’alló més bé”

Els matins dels nens
“Els pares i mares passen vergonya perquè els animadors els utilitzen per fer broma i

guanyar complicitat amb els nens i per les seves cares, veus que molts d’ells van a anar

a dormir ben tard. Fan un esforç molt important pels seus fills. Aquests són els primeres

actes en els que el més petits comencen a estimar i desitjar els dies de Festa Major.”
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Dinars de comunió
“Vaig participar també al

dinar de gaspatxos i trui-

tes amb una de patata,

ceba i carbassó que no va

guanyar (n’hi havia moltes

de molt bones) però es va

acabar tota. Hi havia molta

gent i es una de les activi-

tats que més m’agraden”

SANDRA POSADAS 
35 anys, Veïna del nucli antic. Casada i amb dos fills, psicòloga. Ha passat la Festa
Major amb la Rosa Gené, els Peps, les Mercès, els seu marit i els nens. 

infantil. Així que de mitja he caigut ren-

dida al llit a les quatre de la matinada.

El moment més difícil que he passat va

ser amb l’acte de cloenda, al castell de

focs artificials. Com a responsable polí-

tica de les festes vaig haver d’estar molt

a prop de l’encesa de la primera metxa

dels focs, una qüestió de protocol. I a mi

em fan una mica de por els petards. La

veritat és que feia anys que no estava

tant a prop d’un castell de focs. Ja sé que

és una tonteria però de petita em vaig

cremar en un correfoc i des de llavors no

m’ho passo molt bé. Vaig anar situant-me

durant la cloenda i vaig acabar mirant-los

amagada al costat de l’ambulància.

Encara que no pertanyo a cap penya

m’agrada molt l’ambient que creen. Pot-

ser el proper any amb els amics serem a

temps de crear-ne una de pròpia. M’a-

grada la picabaralla sana entre elles i la

seva gran implicació en que la festa rut-

lli d’allò més bé.”

Missa de Festa Major
“Vaig estar a la missa i al concert de Coral representant l’Ajuntament. No hi anava des de

petita i va ser una acte molt íntim. Es van fer ofrenes de les entitats i  l’ambient, tot i haver-

hi poca gent, va ser molt bo. Encara que recordo que quan era petita abans anava molta

més gent a missa, crec que és un acte que no necessita de molta gent, sinó que la que hi

sigui vagi de cor i convençuda.”

Una festa en família

“Aquesta és la meva novena Festa

Major. Va començar amb el trenet i amb

la Batukada on el meu fill hi participava.

Encara no sé perquè als nens i nenes els

hi agraden tant els trens, però la veritat

es que repetirien i repetirien vegades i

vegades. El mateix que el dia de l’es-

puma. Es tornen bojos i mai en tenen

prou. Són dues activitats que no passa-

ran mai de moda.

Del primer dia el pregoner, en Joaquim

Serra, em va agradar molt. Estava molt

ben escollit perquè és una persona del

poble i aquest fet fa més sentit el seu

pregó. Es notava que sentia una estima

especial pel Papiol.

Amb els amic hem anat passant per

quasi totes les activitats de la Festa i

per les nits anem a sopar fora. A vega-

des és un problema trobar lloc per a



reunir-nos però finalment sempre tro-

bem un espai per gaudir també de la

nostra pròpia festa.

Em va sorprendre la poca gent que va

anar a la missa de Festa Major. El primer

any que hi vaig anar l’església era plena i

és una llàstima aquesta poca presència

doncs l’acte llueix menys. I ara la missa

comença una hora més tard pel que la

gent, després de la nit del Confetti pot

dormir una hora més!!! Hem de pensar

que més que una qüestió de creences

també és una tradició. Tot i així, com mol-

tes altres tradicions es comença a perdre. 

Aquesta any, l’espectacle de Danses

Irlandeses em va agradar molt. Era viu,

fresc, lluminós i va ser un encert. La

festa la vaig acabar amb la meva filla a

casa doncs li fan por els petards i el meu

fill gran i el meu marit van assistir-hi.

L’únic però que li posaria a Festa va ser

a la Gimcana de penyes. És molt diver-

tida i és una activitat molt entretinguda

però pels que no participem com a con-

cursants es va fer molt difícil poder gau-

dir de l’espectacle. Potser l’any que ve,

si és possible, s’hauria  de provar amb

un nou emplaçament on el públic tin-

gués una bona graderia. El millor, i ho

dic una mica en broma, perquè per qua-

tre dies de Festa el cert és que el soroll

no em molesta, ha estat que el desper-

tar de penyes que feien el diumenge ja

no ha sortit del costat de casa i aquesta

any el diumenge vaig poder dormir fins

tard. O millor dit: fins que els meus fills

ens van llevar.”
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El so inaugural
“La Batukada de Festa Major crec que s’ha convertit en un acte emblemàtic. Quan veus

el tren i sents els tambors ja saps que això comença de veritat i que una nova Festa

Major ha començat. És el so inaugural d’aquests quatre dies de festa.”

“El pregoner, en
Joaquim Serra, estava
molt ben escollit”

SONIA MUÑOZ, ANDREA MORILLO,
MIRIAM MAS, RUTH VÉLIZ I CARMEN
CÁNOVAS
Tenen entre 13 i 14 anys, estudien a Molins de Rei Tercer d’Eso i han passat la Festa
Major, principalment, en grup... amb elles mateixes. 

Totes per a una, una per a totes

“Anem sempre juntes així que per què

hauríem de canviar quan és Festa Major?

El Confetti és una de les activitats que

més ens agrada. Hi anem des de petites i

la veritat, l’únic que canvia és la hora que

ens anem a dormir i que cada any ens ho

passem més bé. Tot i que s’ha d’esperar

una mica massa per a que posin la

música que més ens agrada (house, pop i

rock actual).  Aquest any vam estar fins al

final dues de nosaltres (la Ruth i la Car-

men) que vam quedar-nos fins la xocola-

tada. Primer vam anar a dir als pares que

tot anava bé i després vam sortir de casa

per rematar la festa. L’Andrea, la Miriam i

la Sonia se’n van tenir que anar a dormir

abans.

Ens va agradar anar a veure la pel·lícula

que obre la Festa Major la nit del dime-

cres. “Piratas del Caribe” va ser una bona

elecció. Ja l’havíem vist  i ens va agradar

però s’ha de dir que al tancar la pantalla

abans de que finalitzessin els crèdits es

van passar un detall que et mostra quin

és el veritable final de la peli. A nosaltres

ens agrada molt quedar juntes i quasi

sempre anem a casa d’alguna de nosal-

“Al confetti hi anem desde petites, el que canvia
cada any és l’hora que ens anem a dormir”



tres i mirem pel·lícules de vídeo. Moulin

Rouge, per exemple, és una de les que

més ens agrada. Comprem pizzes o ham-

burgueses i sopem mentre xerrem i ens

divertim i ens riem de tot una mica. El

que sovint també fem és jugar amb el

Sing Star de la Play Station i cantem can-

çons com Video kill the radio star, Chiqui-

lla o Es por ti de Juanes.

Aquest any també hem fet coses sem-

blants. No sempre hi ha un acte al que

vols anar per Festa Major així que vam fer

una mica com cada cap de setmana. A

més a més no hi havia la mini fira i pocs

bars oberts on anar a prendre alguna

cosa, però bé. Ens ho hem passat molt bé.

Potser l’any que ve intentem organitzar

alguna activitat, alguna cosa que a

nosaltres ens agradi... però tampoc pro-

metem res...Que després...”
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La Festa del Correfoc. 
“Aquí ens ho vam passar molt bé. Totes

menys la Carmen, que li fan una mica de

por els petards. Vam estar des del principi,

ben vestides per no prendre mal i vam

seguir les traques i els dimonis fins a la Flo-

rida on van fer la traca final i ens van

mullar després amb la mànega d’aigua. El

correfoc és una de les activitats que més

ens agraden”.

ANTONIO RUBIO 
58 anys, veí de l’Avinguda Generalitat. Va passar la Festa Major amb la família, amb els
col·legues de la Societat de Caçadors i amb “tothom que m’anava trobant”.

Les cinc a la mateixa foto. 
“Aquí estem les cinc, la mare d’alguna de nosaltres ens va fer la foto. Quina fila que fem... El

millor de la Festa Major és que acabes veient i trobant-te a gent que feia temps que no

veies.... Els dies de la festa, a més a més, passen coses i els dies es fan molt més divertits”. 

Fent el millor per la Festa

“Pertanyo a la Comissió de Festes

amb els que hem ajudat a que la

Festa Major vagi el millor possible.

Estic molt content amb la gent que la

formem perquè crec que hem fet un

bon grup, que s’implica seriosament

perquè la festa vagi d’allò més bé i

alhora sap engrescar-se com un ciu-

tadà més. 

A mi m’agrada la gresca i he anat a totes les

activitats que he pogut, però tampoc tinc

edat ja per anar al llit més tard de les dues.

Aquest any la Festa Major va coincidir a la

nostra família amb una persona amb la salut

molt delicada i, clar, vam estar pendents del

problema i no ho vam poder passar tan bé.

Moltes vegades teníem el cap a un altre lloc.

“Les activitats que
tenen el carrer com a
escenari impregnen el
poble de Festa Major”



Hem va agradar molt la música dels nois

i noies que acompanyaven la Ruta de la

Cervesa i també el correfoc. Són dues

activitats que tenen el carrer com esce-

nari, que es mouen pel poble i d’aquesta

manera tot el Papiol es va impregnant

del to de Festa Major que tant s’agraeix.

Els focs també m’emocionen i podem dir

que, després de dos anys sense Castell

de focs pel risc d’incendi, aquest any

vam estar de sort perquè és una bonica

manera d’acabar una Festa Major.

El dia més important per a mi va ser la

jornada en la que vam preparar l’activi-

tat que vam organitzar la Societat de

Caçadors. Vam ser unes cinc persones

dirigint l’acte i vam comptar també amb

l’ajuda de molta gent, especialment les

nostres dones que van preparar l’es-

morzar popular. Ja fa 33 anys que orga-

nitzem el Tir al plat i ens segueix fent

tanta il·lusió com al principi.

Les coses han canviat molt en tots

aquests anys. Si pogués fer una petició

crec que m’agradaria que es tornés a fer

el ball de gala. Era molt bonic. Ens ves-

tíem tots ben elegants i  ballàvem sense

parar melodies de tot tipus. Aquell ball

tenia una ambient especial. Clar que és

una petició d’algú com jo, que sóc gran i

potser el que faig és recordar amb nos-

tàlgia allò que feia quan encara no havia

complert els 30 anys. En tot cas ja m’a-

grada molt la Festa Major que tenim. És

una dels bons moments del poble

durant tot l’any. Un moment que s’es-

pera amb il·lusió, en el que totes les

generacions, totes les famílies estan

implicades, tots amb un objectiu comú:

fer poble i fer festa”. 

Sentir-se com un nen
A l’activitat de l’espuma hem vaig posar dins com si fos un nen més. Amb les

meves dues filles grans. S’ha de participar en tot el que es pugui i de qualsevol

activitat en pot sortir un ben content. Jo, com m’agrada la gresca, no m’ho penso

dues vegades”.
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Tir al Plat
“La Festa dels Caçadors és important arreu de la comarca perquè hi ha pocs llocs on deixen

fer tir al plat. Has de trobar permisos i trobar un espai adequat, per aquesta raó cal agrair a

Suministros Garcia la seva disposició a cedir-nos el terreny. Cada vegada venen més visitants

de fora el poble, però alhora també hem tingut sort amb alguna incorporació jove, com un noi

que es diu Sergi que té molt bona punteria”. 

“A la Comissió de
Festes volem que la
festa vagi d’allò més bé”

“Després de dos anys
sense Castell de focs
aquest any vam estar
de sort ”
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A les bones i a les dolentes

“Hem passat una festa una mica curiosa

perquè la nostra filla Judith es va posar

malalta de gastroenteritis i ens vam

perdre forces actes. Així que ha estat

una festa una mica estranya. 

El que ens va saber més greu va ser per-

dre’ns el Ball del Confetti. Els nens van

anar-hi una estoneta però nosaltres ens

vam quedar amb la nena. Va ser una

pena perquè sobretot per a mi, que m’a-

grada ballar més que al meu marit, és

un dels meus actes preferits.

Hem trobat a faltar que hi havia menys

bars oberts per a prendre alguna cosa al

llarg dels dies de Festa. Tot i que la Gim-

cana de penyes va estar molt bé a nosal-

tres els vehicles inimaginables ens agra-

daven molt. Mai hi vam participar, però

com a públic un passava una tarda molt

entretinguda. Aquest any vaig estar a

punt de participar en l’estirada de corda

però finalment no ho vaig fer. La pro-

pera edició ens hi apuntem segur.

La Festa Major és un moment especial

pel poble i nosaltres l’esperem amb

il·lusió. Des del dia que surt editat el

programa un ja s’imagina que passarà.

Sigui una mica millor o una mica pitjor

del que voldríem sempre són bons dies

perquè és Festa Major”.

El trenet de Festa Major
“És un dels clàssics de la nostra Festa. Per nosaltres, és una tradició fer una volta amb el

trenet. Al fill gran ja li fa mandra però als més petits no els fa cap vergonya pujar-se al tre-

net i assaborir els primers instants de Festa Major.”

EUGÈNIA MANJÓN  
Veïna del carrer Francesc Macià i casada amb Fernando Maldonado, que va compartir
amb ella la tasca de fer les fotos, té tres fills (en Fernando, en Javier i la Judith) i
treballa com a mestressa de casa, ella, i com a policia local de Vallirana, ell. Ha passat la
Festa Major amb “la Betty, la Montserrat... amb els amics i la família”.

Abans del Castell de Focs
“Els nens de la foto són amics de la meva filla. Era diumenge per la tarda, una estoneta abans

que comencessin els focs. Feia dos anys que no en teníem i és una dels espectacles que més

ens agraden a casa. Com a casa tenim vistes cap a Montserrat veiem els de Castellbisbal, els de

Sant Andreu de la Barca i els de Martorell  i ja teníem ganes de veure’ls al Papiol”

“El que ens va saber més
greu va ser perdre’ns 
el Ball del Confetti”

“Aquest any vaig estar
a punt de participar en
l’estirada de corda La
propera edició ens hi
apuntem”



La primera gran Festa Major

“Aquesta ha estat la nostra primera

Festa Major en plena llibertat. Els nos-

tres pares ens han donat via lliure per a

fer el que volguéssim. “Que ens ho pas-

sem bé, però que no ens passem” pot

ser una frase que resumeixi els consells

dels nostres pares a l’hora de gaudir de

la Festa Major. Ens ha agradat tota la

festa, de mitja hem anat a dormir a les

cinc de la matinada i, es clar, no podem

dir res de les activitats dels matins.

Però més o menys ens hem passat per

moltes activitats. 

De les actuacions la que més ens va agra-

dar és la dels Sabinos, on toca un amic la

bateria, el Marçal, i va ser un concert molt

guapo”. Ens ha tocat una mica el tema

dels cotxes perquè aquest any els pares

ens havien dit que ens deixarien fer el

cotxe que volguéssim tots sols i ,clar,

quan ens començàvem a fregar les mans

ens vam enterar que ja no es feia.

Ens va agradar molt la nit del Confetti.

Per suposat millor quan comença la dis-

coteca mòbil perquè la música és més de

la nostra època... Tot i que ens agraden

grups dels setanta i vuitanta més que

d’ara (Sex Pistols, Ramones, The Who...) si

sonene uns Red Hot Chili Pepers o uns

Green Day ja ens està bé. LA veritat es

que ens agrada la música que es pugui

ballar saltant i fent el tonto...

Aquest any hem participat en la batukada

ja que estem lligats a l’escola de música

(Adrià amb el baix i en Jordi amb la bate-

ria) i ens agrada molt el bon rollo que es

respira. El millor però va ser el correfoc.

Allà som els que ens ho passem millor

perquè fem de diables i és fantàstic.

9

de
 B

A
T

a 
ba

t
Es

pe
ci

al
 F

es
ta

 M
aj

or
  2

0
0

7

Festa Major 2007

ADRIÀ i JORDI IÑIGUEZ 
Estudien 4rt i 3er d’Eso respectivament (15 i 13 anys)  i són del Papiol de tota la vida.
Aquest any, amb els amics i amigues han creat una nova penya, la més jove. Per aquesta
raó s’han anomenat los iogurines.

El millor de la Festa
Sense uns diables, sense els petards i el soroll de les espurnes no hi hauria un bon

correfoc i sense un bon correfoc no hi hauria una bona festa major. Com a diables som

bastant bons. Si veiem que un que s’aparta va en màniga curta doncs no el perseguim;

si veiem que el que corre espantat va ben protegit li fem la guitza. Intentem combinar

l’atenció a tot el que passa i la bogeria. 

La penya dels més petits
Aquest any hem tingut penya. Els iogurines, la dels més petits. Al principi volia ser una pla-

taforma per entrar quan fóssim una mica més grans a una altra penya però finalment ens

quedem així com a penya consolidada. Potser acabarem canviant-nos el nom però de

moment hi ha una altra penya al poble.

“Que ens ho passem
bé, però que no ens
passem, ens diuen els
pares”



La Festa del Chardonnay 2007
Com cada setembre, al Papiol, la verema comença al Celler

Minguet. El passat 2 de setembre s’hi van concentrar prop

de 100 persones per a col·laborar en el premsat a peu des-

calç per obtenir el most amb el que s'elaborarà el Sassó

Parera Criança 2007.

Trobada a la Salut
El primer cap de setmana de setembre prop de 200 papiolencs i

papiolenques van celebrar la trobada de l’Aplec de Salut. Una tra-

dició que va comptar amb diferents colles que van celebrar dinars

de germanor, un espai per a jocs infantils, un concurs de coques i

els clàssics moments de litúrgia que acompanyen la Festa.
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Notícies

L’ 11 de setembre torna a
adquirir aire reivindicatiu

Prop de
5.000 passis 
gratuïts per a
la Piscina
Municipal de
Molins de Rei

Un moment de l’acte commemoratiu

El passat dia 11 de setembre prop de 150 persones es van reunir davant de l’escultura

en record de Rafael Casanova del Papiol per a celebrar la Diada Nacional de Cata-

lunya. Com és habitual l’Ajuntament va fer la seva ofrena floral després que els partits

Junts pel Papiol, Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió, Partit dels

Socialistes de Catalunya i el Partit Popular fessin la seva ofrena particular.

L’alcalde Albert Vilà va fer el discurs institucional en el que va destacar que “des del

Papiol, treballant per tots els papiolencs i papiolenques del poble, podem ajudar a que

Catalunya sigui més gran”. L’acte de la diada inaugura d’alguna manera el curs polític i

l’alcalde va explicar que aquesta nova temporada, al Papiol, “aspirem a treballar en un

Pla d’Acció Municipal amb el màxim consens de totes les forces polítiques presents al

Consistori. Aquest serà un període de relació directe amb la societat que es caracterit-

zarà pel diàleg”. Per aprofundir en aquest diàleg l’alcalde va explicar que “tenim el pro-

pòsit de crear en el propers mesos, el Consell del Poble, que serà un instrument perma-

nent de participació i contribuirà a que aquest diàleg sigui més fluid i positiu”.

Albert Vilà va acabar el discurs afirmant que “avui recordem una derrota del passat, però

també celebrem que gairebé 300 anys després, els valors i els sentiments pels que van

lluitar els nostres avantpassats segueixen entre nosaltres. Amb esperança seguim creient

que entre tots construirem un futur millor per Catalunya i per tots els catalans”.

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’A-

juntament del Papiol ha facilitat

4.892 passis gratuïts per als papiolencs

que volien anar a la piscina de Molins de

Rei aquest estiu.

Davant la impossibilitat de l’empresa

constructora de la nova Piscina Munici-

pal del Papiol d’acomplir els compromi-

sos amb l’Ajuntament que haurien per-

mès obrir les noves instal·lacions del

poble aquest estiu, el Consistori va cer-

car la solució de facilitar els passis gra-

tuïts.  Alhora, va acordar amb l’empresa

constructora Cisteró que aquesta es

faria càrrec de l’import total dels pas-

sis que facilités l’Oficina d’Atenció al

Ciutadà. 

Tenint en compte que es van donar els

passis des del 12 de juliol fins la data del

9 de setembre (al llarg de 60 dies), la

mitjana d’entrades gratuïtes  ha estat de

vuitanta per jornada.
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La lluita contra el Mosquit Tigre no cessa

Una agent cívica ha visitat les cases del poble al

llarg d’aquest estiu per a donar els consells

oportuns als ciutadans i ciutadanes de cara a que

tots aportem el nostre gra de sorra per a minimitzar

l’atac del Mosquit Tigre, una plaga que afecta a tots

els pobles del Baix Llobregat.

Isabel Morales, l’informadora contractada per

l’Ajuntament, seguirà visitant diferents domicilis

fins a principis d’octubre. “La recepció que

m’han fet els papiolencs ha estat molt bona ja

que estan interessats en el tema, només una

señora em va dir que no en volia saber res de mi.

Especialment oportuna ha estat la visita després de

pluges. La gent se’n adona que quan plou i es gene-

ren espais d’aigua estancada, per petits que siguin, els dies

següents hi han més mosquits” explica l’Isabel.

L’agent cívica, formada al Consell Comarcal del Baix

Llobregat, recull mostres de larves i de mosquits

per que els analitzin i ajuda a fer l’informe sobre la

incidència d’aquest emprenyador mosquit al nostre

poble i a la nostra comarca. Els consells principals

per evitar que aquest mosquit es perpetuï al nostre

territori segueixen essent:

“Evitar que als jardins, terrasses o balcons que-

din objectes que puguin emmagatzemar aigua.

Un plat, un got, un tap de qualsevol ampolla girat

a l’inrevés són els llocs més comuns. Però també

els forats que es creen als troncs, especialment

de l’olivera, que em de procurar tapar són focus

importants. És en aquests casos on el ciutadà comú

pot ajudar amb la seva atenció a tallar-li les ales al Mosquit

Tigre” recorda la gent.

L’alcalde del Papiol a l’òrgan de direcció
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

L’alcalde del Papiol, Albert Vilà, és el

primer alcalde del poble que for-

marà part de l’òrgan de direcció de l’À-

rea Metropolitana de Barcelona, com a

membre de la seva Junta de Govern.

També participarà com a membre de la

Comissió de Seguiment del Programa

Metropolità. 

L’ÀMB és l’ens supramunicipal que for-

men 36 municipis de l’àmbit territorial

de la ciutat de Barcelona, un espai geo-

gràfic de 633 km2 on viuen 3,16 milions

de persones.  

Aquest ens treballa en la gestió del Medi

Ambient, del Transport i en el desenvo-

lupament de les ciutats i pobles que

l’envolten mitjançant la Mancomunitat

de Municipis, des d’on es distribueixen

els recursos de l’entitat pels municipis

del territori.

Precisament, Albert Vilà serà el Porta-

veu d’Esquerra Republicana de Cata-

lunya a la Mancomunitat de Municipis

L’acord entre Junts i ERC per a fer un

coalició i presentar-se en la mateixa

llista a les eleccions municipals ha per-

mès a l’alcalde del Papiol integrar-se

dins l’equip republicà a l’Àrea i repre-

sentar el nostre poble. 

Les actuacions que du a terme la Manco-

munitat tenen una notable transcendèn-

cia pel que fa a l’estructuració de l’àmbit

metropolità i a la prestació de serveis a

les persones que l’habiten. Per una

banda, s’actua a l’espai públic des de rea-

litzacions vertebradores de nivell supra-

municipal fins a obres més petites de

caràcter local i es concreta en la realitza-

ció d’infrastructures viàries, carrers i pla-

ces, remodelacions de nuclis antics, de

jardins històrics, equipaments socials i

esportius, etc. 

D’altra banda, també són importants les

actuacions a l’espai natural amb la dota-

ció i manteniment de les platges del lito-

ral metropolità i la creació, gestió i man-

teniment d’una xarxa de parcs

metropolitans, a més de la gestió con-

juntament amb la Diputació del gran

espai natural de Collserola.

La Mancomunitat actua en l’ordenació

urbanística feta en acord i per encàrrec

dels ajuntaments, i gestiona la promo-

ció d’habitatges públics o de protecció

oficial, en un territori on n’hi ha un gran

dèficit, mitjançant l’Institut Metropolità

de Promoció de Sòl i Gestió Patrimonial

(IMPSOL).

Les grans línies d’actuació de l’Àrea

Metropolitana pel proper mandat de qua-

tre anys volen ajudar a articular la metrò-

polis en una veritable xarxa de pobles i ciu-

tats; executar una política d’habitatge que

contribueixi a la solució de l’escassetat de

la vivenda, promocionar la qualitat de vida

als municipis i barris, protegir els sistemes

naturals, consolidar i impulsar un sistema

eficient de mobilitat basat en el transport

públic, prestar uns serveis mediambien-

tals de qualitat , desenvolupar dins l’àmbit

metropolità els criteris de sostenibilitat i

promocionar l’activitat econòmica.

24 de SETEMBRE
Recordem que aquest proper 24 de setembre és Festa Local al Papiol. Aquesta festa forma part dels dies de lliure disposició que

tenen els Ajuntaments per a configurar els dies festius del calendari anual de la població.

Isabel Morales, l’informadora



Gent de Festa Major


