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FE D’ERRADES:

El passat número de BAT a Bat (nº23) ens vam oblidar d'afegir que el taller de pintura Virgínia del Arco l'organitza l'AMPA de l'escola Pau Vila. Alhora,
rectifiquem la informació que, en el mateix número, apareixia en la notícia que informava de les places lliures a l'Escola Bressol: Les quotes no depe-
nen dels ingressos familiars, són fixes.
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Nou horitzó polític

La vida pública del nostre país està
encara sota l’impacte dels atemptats de

Madrid i el posterior canvi electoral que es
va produir en les eleccions del 14 de març.
Les quasi dues-centes persones mortes i
el gran nombre de ferits ens parla d’una
magnitud difícil d’encaixar. A El Papiol tots
els grups municipals ens vam reunir en Ple
el mateix dia dels atemptats i vam acordar
una moció de rebuig al terrorisme. La pre-
sència dels veïns en el minut de silenci que
vam fer a les portes de l’Ajuntament i a la
plaça Gaudi, la participació dels papiolencs
a la manifestació de Barcelona així com en
el funeral que va oficiar mossèn Joan
Pau Pulido a l’església del poble va cons-
tituir el nostre millor testimoni de que
l’atemptat i les seves conseqüències van
arribar al cor de la gent del nostre poble.
I el diumenge següent es va produir el gran
canvi electoral que pocs dies abans era
difícil de preveure. El caire que van adoptar
els esdeveniments ha estat una nova lliçó
de que la gestió de govern ja sigui a nivell
estatal, ja sigui en els àmbits locals o auto-
nòmics, cal fer-la amb transparència,
sense amagar informació als ciutadans i
sense forçar-la intencionadament a favor
dels que governen.  Crec que el dia 14 de
març els votants del nostre país van casti-
gar l’acció personalista de portar tropes a
la guerra de l’Iraq, però crec que també
van castigar la manipulació i l’ocultament
de la veritat que se’ns va fer durant tres
dies des del ministeri de l’Interior.
Pels municipis el canvi no és una mala
noticia ja que el Govern que ara cessa ens
havia tallat fonts de finançament tradicio-
nals amb les que comptàvem per  donar
els serveis que els ciutadans demana-
ven, sense que mai haguem rebut les
compensacions que se’ns havia promès. 
Al marge de la importància dels fets que
hem comentat els continguts del butlletí
que ara teniu entre les mans ens mostra
com l’activitat del Papiol continua a tots els
nivells. Les festes del Carnaval, l’acaba-
ment de les obres de l’escola que ens
dotarà de les millors instal·lacions i acabarà
amb l’actual anar amunt i avall dels pares i
nens, l’esperada finalització de la remode-
lació del Casc Antic, la preparació de la
Setmana Cultural, la jornada de portes
obertes de les corals La Perdiu i els Ros-
sinyols Novells... Us encoratjo a participar
en tots aquests actes organitzats per les
entitats del Papiol que són una prova de la
vitalitat del nostre moviment associatiu.

Nuevo horizonte político

La vida pública de nuestro país está toda-
vía bajo el impacto de los atentados de

Madrid y el posterior cambio electoral que
se produjo en las elecciones del 14 de marzo. 
Las casi doscientas personas muertas y el
gran número de heridos nos habla de una
magnitud difícil de encajar. En El Papiol
todos los grupos municipales nos reunimos
en Pleno el mismo día de los atentados y
acordamos una moción de rechazo al terro-
rismo. La presencia de los vecinos en el
minuto de silencio que hicimos a las puer-
tas del Ayuntamiento y en la plaza Gaudi, la
participación de los conciudadanos de El
Papiol en la manifestación de Barcelona,
así como en el funeral que ofició padre Joan
Pau Pulido en la iglesia del pueblo consti-
tuyó nuestro mejor testimonio de que el
atentado y sus consecuencias llegaron al
corazón de la gente de nuestro pueblo. 
Y el domingo siguiente se produjo el gran
cambio electoral que pocos días antes era
difícil de prever. El cariz que adoptaron los
acontecimientos ha sido una nueva lección
de que la gestión de gobierno ya sea a nivel
estatal, ya sea en los ámbitos locales o auto-
nómicos, hace falta hacerla con transparen-
cia, sin esconder información a los ciudada-
nos y sin forzarla intencionadamente a favor
de los que gobiernan. Creo que el día 14 de
marzo los votantes de nuestro país castiga-
ron la acción personalista de llevar tropas a
la guerra de Irak, pero creo que también cas-
tigaron la manipulación y  la ocultación de la
verdad que se nos hizo durante tres días
desde el ministerio del Interior. 
Para los municipios el cambio no es una mala
noticia puesto que el Gobierno que ahora
cesa nos había cortado fuentes de financia-
ción tradicionales con las que contábamos
para dar los servicios que los ciudadanos
pedían, sin que nunca hayamos recibo las
compensaciones que se nos prometieron. 
Al margen de la importancia de los hechos que
hemos comentado los contenidos del boletín
que ahora tenéis entre las manos muestra
como la actividad de El Papiol continúa a todos
los niveles. Las fiestas del Carnaval, la finaliza-
ción de las obras de la escuela que nos dotará
de las mejores instalaciones y acabará con el
actual ir y venir de los padres y niños, el espe-
rado fin de la remodelación del Casco Antiguo,
la preparación de la Semana Cultural, la jor-
nada de puertas abiertas de las corales La Per-
diu y los Rossinyols Novells... Os aliento a parti-
cipar en todas estos actos organizados por las
entidades de El Papiol que son una prueba de
la vitalidad de nuestro movimiento asociativo.

Albert Vilà
L’Alcalde
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Un any més els Papiolencs hem estat

fidels i puntuals a la nostra cita anual

amb la Festa del Carnaval. El ball, la

gresca, les disfresses i la xerinola han

tornat a ser els protagonistes destacats

d’una festa que al Papiol compta amb

una alta participació. La qualitat i l’origi-

nalitat de les disfresses augmenta cada

any en una celebració que va tenir el seu

dia més destacat el dissabte 21 de febrer.

La Gran Festa del Carnaval 2004 amb la

Rua de disfresses i comparses iniciava

el seu camí al voltant de les 20.30 des

de la Plaça de l’Església. La parada obli-

gada a l’Ajuntament permetia als parti-

cipants sentir les paraules de la reina

del Carnestoltes d’aquest any, la Paqui

Hernández, una de les participants amb

més solera del Carnaval del Papiol. 

La Rua va continuar el seu camí fins la

Plaça Dr. Barberà on s’hi va realitzar la

tradicional desfilada de disfresses, un

dels elements distintius del Carnaval

del Papiol. A les 23h va començar el ball

de Carnestoltes al Pavelló d’Esports

Municipal on, durant la mitja part del

ball, es van lliurar els premis a les dis-

fresses i comparses més originals.

Els premiats

El primer premi a la millor comparsa va

recaure en el grup “Aire que vol dir

vent”. Maria Teresa Ahicart, integrant

d’aquesta comparsa, un grup d’amigues

que va néixer fa 19 anys i que aplegava

a les dones que feien gimnàstica al

Casino, opina que “aquest any no esta-

ven molt segures d’emportar-nos el

premi, però estem encantades. Ens han

premiat la originalitat.” La Maria

Teresa, que fa 18 anys la van coronar

com a primera reina del Carnestoltes

del poble, destaca que el més bonic de

presentar-se en comparsa és “la comu-

nió entre el grup i les hores de feina i

diversió que comporta el fet de prepa-

Ball, gresca i disfresses 
al Carnaval 2004
Amb el Carnaval arriba la festa de la transgressió per
excel·lència. És el moment per disfressar-nos i esdevenir
el que no podem ser la resta de l’any. És el moment del
canvi de papers. Res no està prohibit. 

Ball i gresca durant tota la festa

Al Casal d’Avis tothom va disfressat

“ Aquest any no estavem molt segures d'emportar-nos 
el premi, però estem encantades. Ens han premiat 
la originalitat" diu la Maria Teresa Ahicart”

“La qualitat 
i l'originalitat 
de les disfresses
augmenta cada any”



rar-ho tot. I sobre tot l’espectacle, és el

que més ens agrada fer”.

El primer premi individual o parelles se’l

van emportar  la Gemma Climent i en

Manuel Rodríguez. Per vuitè any conse-

cutiu aquesta parella va fer gala un altre

cop de la seva creativitat i es va tornar a

endur cap a casa un dels grans premis

de la nit. Tal i com explica la Gemma Cli-

ment, el secret de tants anys d’èxits

consecutius es una combinació entre

“tenir moltes ganes, posar-hi molta ima-

ginació i també una mica treball”.

El Carnaval Infantil

Els més menuts també van poder gaudir

del seu moment com a protagonistes

absoluts de la Festa. Va ser el diumenge

22 de febrer al voltant de les 12h amb

una rua que va sortir de la plaça de l’es-

glésia i va recórrer els Carrers Abat

Escarré, Barcelona, de la Llibertat,

Plaça d’en Gaudí, Major i de un cap a la

Plaça de l’església on els infants van

realitzar una desfilada per lluir les seves

millors gales.

L'ambient del carnaval infantil, on van

destacar les ganes i la il·lusió de parti-

cipar dels més menuts, demostrava

que al Papiol hi ha noves generacions

disposades a seguir amb aquesta tradi-

cional festa del poble.

El Carnaval al Casal d’avis

Però no només els més menuts van

tenir la seva festa diumenge. El mateix

dia, al Casal d'Avis Alexandre Figueres,

s'hi va celebrar un ball de disfresses des

de les 6 de la tarda fins ben entrades les

9 del vespre. El ball, que tancava d'a-

questa manera la celebració del Carna-

val 2004 al nostre poble, s'hi van aple-

gar al voltant de cinquanta persones.
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Dues imatges del Carnaval Infantil

Després  del cicle del Nadal el Dijous Gras inicia oficialment el Carnaval. És un dia en

què segons la tradició s’ha de fer un àpat ben copiós per acumular energies pels

dies que vénen. El divendres es fa el nomenament del Consell dels Bulls, aquells que

organitzaran la festa de Sa Majestat el Rei, que és a punt d’arribar. Finalment dis-

sabte arriba el Carnestoltes i fa el seu pregó triomfal. Dissabte a la nit i diumenge

són dies de festa grossa. Però dilluns és el dia del judici del Carnestoltes per tot l’en-

renou que ha causat i és condemnat a morir socarrimat. Dimarts es produeix la

mort de Sa Majestat el Rei Carnestoltes. Dimecres de Cendra  es fa l’enterrament de

la sardina, el comiat del Carnaval i entra la Quaresma, moment per l’austeritat i la

penitència.

El Carnaval dia a dia

“El secret de la
Gema Climent: 
-tenir moltes
ganes, posar-hi
molta imaginació 
i també una mica
de treball-”
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PREMIATS I PREMIADES DEL CARNAVAL 2004

PPrriimmeerr  pprreemmii

“Girant, girant, s’han escapat” Gemma

Climent i Manuel Rodríguez.

SSeeggoonn  pprreemmii

“Chaoli González i Linxu Venero. Combate a

Muerte” Emília González i Amparo Venero.

TTeerrcceerr  pprreemmii

“100 anys de soledat” Margarida Casa-

novas.

PREMI INDIVIDUAL o PARELLES

1 2 3

PPrriimmeerr  pprreemmii

“Aire que vol dir vent”

SSeeggoonn  pprreemmii

“Força gresca del Caribe

TTeerrcceerr  pprreemmii

“Les nines

PREMI COMPARSES

1 2 3

Si fem un recorregut per la història del Carnaval veurem que la

crítica contra el poder establert és la constant d’aquesta festa.

Els primers indicis de la celebració de festes de disfresses els

trobem cap a l’Any 633, precisament per l’existència de prohi-

bicions explícites d’aquestes celebracions no religioses. Aques-

tes primerenques celebracions del Carnaval recollien elements

de diferents festes de la Grècia clàssica i l’època romana: les

saturnals, les lupercals o les matronàlies.

Amb l’aparició de la cultura cristiana apareix el Carnaval com a

període de divertiment públic i de disfresses que precedeix la

imminent arribada de la Quaresma, que significa abstinència.

Al segle XVIII els Borbons prohibeixen de nou la festa i aquesta

es reconverteix en una sàtira contra les institucions oficials i al

segle XIX apareixen en moltes ciutats les primeres desfilades

de carnaval que parodien les entrades de reis i bisbes. 

Durant el franquisme el carnaval es prohibeix en tot el territori

espanyol. Tot i això moltes poblacions el continuen celebrant

sota el nom de festes d’hivern. Amb l’arribada de la  democrà-

cia l’any 1976 els carnavals tornen a agafar un gran protago-

nisme en la majoria de pobles i ciutats de Catalunya.

Història de la festa
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L’Ajuntament ha aprovat el projecte urba-

nístic de prolongació del carrer Jaume I.

L’obra, amb un pressupost de 235.000

euros, facilitarà l’accés al nou edifici de l’es-

cola Pau Vila. 

El carrer Jaume I ampliarà en 150

metres la seva llargada. La via tindrà

vuit metres d’ample destinats a un

carril de circulació i un de parada. El

mobiliari urbà que s’hi col·locarà és el

mateix que podeu veure al carrer del

Carme. En el projecte s’ha respectat

amb rigor el codi d’accessibilitat que

protegeix a les persones amb minusva-

lies. Per aquesta raó la pendent

màxima d’aquest allargament és del

8%. S’espera que l’obra estigui acabada

a finals d’any.

Plànol del projecte de prolongació del

carrer Jaume I

“La via ampliarà 
en 150 metres la seva
llargada i tindrà 
un carril de circulació 
i un de parada”

L’olivera de l’Ajunta-

ment va ser traslla-

dada a principis de

març de l’emplaça-

ment que ocupava

fins ara, just davant

de l’edifici del consis-

tori municipal, al trè-

vol d’entrada del

poble . Feia dues

dècades que acom-

panyava  la visió del

llindar del nostre

consistori però amb els anys es va anar fent gran i aquest

ja no era un espai adequat per a que l’arbre es desenvolu-

pés en tota la seva plenitud. Fa de mal dir però, a més a

més, alguns ciutadans s’havien queixat de que el seu bran-

catge dificultava l’accés i algun vianant havia relliscat al

trepitjar, sense adonar-se’n, alguna de les olives que

queien a terra.

Més enllà d’aquestes anècdotes, que no han causat cap des-

gracia personal, i entenent que l’olivera ja forma part de la

simbologia del poble, s’ha decidit replantar-la a un lloc on des-

taqui la seva presència i on, seguint els consells dels experts,

pugui seguir desenvolupant-se sense dificultats. Per aquesta

raó s’ha decidit que un bon emplaçament per la olivera de l’A-

juntament era el trèvol d’entrada, un espai principal d’accés al

nostre poble (que properament es reformarà) on els papio-

lencs i visitants podrem seguir veient-la com creix. 

L’Ajuntament del Papiol

Llum verd de l’Ajuntament a 
la prolongació del carrer Jaume I

En el passat ple de l’Ajuntament de l’ 1 d’abril es van ratificar les modi-

ficacions finals per enriquir el projecte de reforma del casc antic del

nostre municipi. Les millores que s’hi han introduït, algunes d’elles a

petició dels veïns, es veuran reflectides en la seva totalitat a finals

d’aquest mes d’abril, quan s’espera que les obres hagin acabat.

Entre aquestes millores podem destacar la utilització de llambor-

des com a vorera per facilitar d’aquesta manera el camí a la gent

gran, l’accés especial a l’església per una rampa així com el nou

mobiliari per a la plaça del Castell, que s’ha dissenyat especial-

ment. Segons el regidor d’Urbanisme Joan Borràs “s’ha tractat

de millorar un projecte que vol homogeneïtzar l’aspecte de casc

antic d’El Papiol i que prioritza la utilització de materials nobles i

agradables per aconseguir un bon efecte visual”. El cost d’aques-

tes millores dins el casc antic del municipi s’ha xifrat finalment en

813.000 euros (135 milions de pessetes).

Reformes del casc antic

Les reformes 
del casc antic en el tram final

Trasllat de 
la olivera de l’Ajuntament



Joan Pagès encapçala,
com a part de l’equip de
govern de l’Ajuntament del
Papiol, la regidoria de Medi
Ambient. Té 40 anys, 
és mecànic de professió 
i va ser escollit a les urnes
com a representant 
del partit Esquerra
Republicana de Catalunya. 

¿¿SSaattiissffeettss  aammbb  ll’’aaccoorrdd  aaccoonnsseegguuiitt  aammbb  llaa  CCEEPPAA??
I tant, l’assessorament en temes de medi ambient és fonamental
per dur una gestió acurada i professional. La CEPA es una enti-
tat amb molts experts i expertes darrera que ens poden ajudar
en tots els temes que afecten la matèria. Encara més, ens aju-
daran a buscar les subvencions adients per aconseguir les aju-
des necessàries per encarar tots aquells projectes relacionats
amb el medi ambient que vulguem realitzar. A més son cone-

guts del nostre poble, doncs porten des de fa un temps la ges-
tió de la Deixalleria.

¿¿QQuuiinnss  ssóónn  eellss  rreepptteess  mmeeddii  aammbbiieennttaallss  qquuee  aaffrroonnttaa  eell  nnooss--
ttrree  MMuunniicciippii??

Bona part del municipi forma part de Collserola, tenim els aboca-
dors, molta zona industrialitzada i ens hem adonat que qualsevol
problema que es generi en un altre municipi ens pot afectar a
nosaltres. Hem de treballar pel nostre poble pensant que tots els
municipis formem part del mateix ecosistema que regeix el Baix
Llobregat. Necessitem acció i comunicació. Hem de treballar per
tenir la solució abans que es generi qualsevol possible problema.

¿¿QQuuiinnss  ssóónn  eellss  pprroojjeecctteess  mmééss  iimmmmeeddiiaattss  ddiinnss  llaa  rreeggiiddoorriiaa  ddee
mmeeddii  aammbbiieenntt??

Ens agradaria crear una nova ordenança municipal que
regulés l’ús de les energies renovables. Una ordenança,
però, que es pugui complir. A El Papiol hi toca molt sol que
desaprofitem i hem de recordar que és una energia de sub-
ministrament gratuït. I universal. 

Joan Pagès. Regidor de Medi Ambient
“Hem de tenir la solució abans que es generi el problema”

El Centre d’Ecologia i Projectes Alterna-

tius (CEPA) assessorarà durant els pro-

pers quatre anys a l’Ajuntament del

Papiol a fi de millorar el seu programa

medi ambiental.  L’acord, signat el pas-

sat més de març pren la forma d’un con-

veni que lliga el centre com a principal

assessor en temes de medi ambient del

nostre municipi.

L’Ajuntament ha decidit que, en parau-

les de Joan Pagès, regidor de Medi

Ambient,  “era oportú, vista l’experièn-

cia de la gestió de la Deixalleria, ampliar

al col·laboració amb la CEPA a d’altres

terrenys, com el de la consultoria

externa d’aquelles matèries que afecten

la gestió sostenible del propi municipi”.  

La CEPA assessorarà l’Ajuntament en

temes tant diversos com els diferents

aspectes de les ordenances municipals,

en la recerca i col·laboració per  prepa-

rar la demanda de subvencions o en el

seguiment i control d’incidències medi

ambientals. 

El model Deixalleria

El model de gestió de la Deixalleria, que

s’està aplicant també a d’altres munici-

pis metropolitans i a d’altres comarques

catalanes, ha assolit bons resultats.

Aquest fet ha refermat l’opció de l’Ajun-

tament del Papiol per aquest model de

gestió dels residus municipals fonamen-

tat en la prevenció i reducció dels resi-

dus, en l’educació ambiental i en la par-

ticipació ciutadana. Per aquesta

mateixa raó segueixen sent prioritat del

Consistori les actuacions de seguiment,

millores i reforç  de la recollida selectiva

de deixalles i especialment la separació

domiciliària de la fracció orgànica dels

residus municipals del Papiol.
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La CEPA i l’Ajuntament del Papiol firmen 
un conveni de col·laboració medi ambiental

Joan Pagès, regidor de

Medi Ambient

“La Cepa assessorarà
l'Ajuntament en 
els diferents aspectes
de les ordenances
municipals, en la
recerca de subvencions 
i en el control
d'incidències medi
ambientals”
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Des de l’1 de gener de 2003 el sector
elèctric està liberalitzat. D’aquesta
manera es desregularitza el monopoli
de generació-distribució-comercialitza-
ció que ha caracteritzat fins a la data el
règim de producció d’electricitat.
Aquest procés, a més a més, es veu
acompanyat de la liberalització del sec-
tor gasístic.

Els efectes pràctics pels consumidors és
que podem escollir l’empresa de submi-
nistrament. De totes formes, però, fins
al 2007 existeix una tarifa fixada per
l’Estat, que actua de referència pel preu
de les ofertes que s’acullen al mercat
liberalitzat. D’aquesta forma, la majoria
de tarifes desregularitzades que avui
s’ofereixen per part de les diferents
empreses comercials volta el +/- 2% del
preu fixat.

Què passarà, però, a partir del 2007?
Quan desaparegui la tarifa fixada per

l’Estat és previsible un augment impor-
tant del cost de l’electricitat, i serà en
aquell moment quan caldrà  destriar
entre les diferents ofertes. 

La Tarifa Verda
És en el marc d’aquesta desregularitza-
ció del mercat que diferents empreses
ofereixen la “Tarifa Verda”. En principi,
es tracta d’un kWh d’origen renovable (ni
nuclear, ni tèrmic per ser estrictes). S’o-
fereix a un cost força major. Ja hi tornem
a ser! Però cal anar molt en compte per-
què la majoria d’empreses que el comer-
cialitzen no ofereixen kWh solars ni, en
molts casos eòlics, sinó d'origen hidràu-
lic. Unes centrals que porten funcionant
més de 30 anys, que estan totalment
amortitzades i, per tant, tenen el cost
per kWh més barat de tot el mix energè-
tic del país. I tot i així, l’ofereixen més
cara... I també podria tenir un origen tan
contaminant com la incineració de resi-

dus. Cal anar en compte, doncs, i exigir el
màxim d’informació abans d’accedir a
aquest canvi de subministrament. I
també cal destriar entre empreses que
fan aquest frau i d’altres que no, com
Electra Norte.

En tot cas, una vegada més cal tenir en
compte que el kilowat més “verd” és
aquell que no es consumeix. I també el
més barat! Per això és fonamental, i ara
amb més sentit que mai, incorporar sis-
temes d’eficiència i estalvi energètic
que permetin reduir el nostre consum
elèctric. I en aquesta direcció també és
ara el moment de plantejar-se seriosa-
ment la incorporació de sistemes d’e-
nergies renovables, ja sigui l’energia
solar tèrmica per aconseguir aigua
calenta sanitària i calefacció, o bé, l’e-
nergia solar fotovoltaica, per obtenir
energia elèctrica a partir del Sol. 

CEPA

Liberalització del mercat elèctric

El passat 19 de març la Plataforma en Defensa de la Serra de

Collserola, agrupació que engloba a desenes d’entitats cíviques

i ciutadanes de la demarcació de Barcelona, va presentar a l’A-

teneu Barcelonès les reivindicacions que proposen per protegir

la serra de Collserola. 

Segons els representants de la Plataforma, Collserola és fins

ara una reserva de sòl per a les suposades necessitats urbanes

de Barcelona, “necessitats que no s’acabaran mai”. Per aquesta

raó, demanen un nou marc de protecció: La declaració de Parc

Natural d’aquest pulmó del Barcelonès seria doncs un pas enda-

vant i una mesura òptima que protegiria aquest espai de la

millor manera. 

La posició del govern municipal

Collserola és un espai natural molt important per el nostre poble

ja que el parc ocupa un 60% del municipi. La posició del Papiol,

defensada per l’actual govern municipal, està en plena sintonia

amb les reivindicacions de la Plataforma. Ja ho afirmava així l’al-

calde Albert Vilà en una entrevista que va concedir al Butlletí del

Parc de Collserola l’estiu passat. En ella explicava que “per a El

Papiol, Collserola és un element fonamental de la personalitat

del poble (...)  i hem de moure les coses perquè es declari Parc

Natural”. L’alcalde avançava alguna de les idees que es defensen

des del consistori per potenciar aquest espai natural, com és la

reubicació d’algunes fàbriques que ara limiten amb el mateix

parc, per intentar aixecar en els seus terrenys una “Porta de Coll-

serola” que actuï com a punt de partida per a una utilització res-

ponsable del parc tant per la gent del Papiol com per aquells que

vulguin entrar a Collserola pel nostre poble.

La Plataforma en Defensa de Collserola
presenta les seves reivindicacions 

Collserola, porta d’entrada
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Des del passat octubre, tots els dijous de quatre a dos quarts

de sis de la tarda s’imparteixen classes gratuïtes de català al

casal d’avis Alexandre Figueres. Dins l’aula, ubicada en una

de les sales del casal, la professora papiolenca Mercè Solà

coordina un grup d’entre 35 i 40 alumnes, principalment

dones, que volen millorar el seu nivell d’expressió oral i

escrit.

Així com en la tasca de millorar l’expressió oral la classe treballa

en comú, en el cas de l’expressió escrita l’aula queda dividida en

dues parts, segons el grau de coneixement. Cadascun dels

grups treballa, així, exercicis diferents adequats a les seves

nocions. A classe hi assisteixen tant catalanoparlants que volen

millorar com castellanoparlants que s’inicien en l’estudi de la

nostra llengua.

Tot i que el curs va començar el passat mes d’octubre, la profes-

sora Mercè Solà no se’n està de recordar que “qualsevol per-

sona que vulgui incorporar-se a aquests classes de millora de

català escrit i oral serà benvinguda”. Per fer-ho nomès cal diri-

gir-se al Casal d’Avis.

Classes de català
al casal d’avis Alexandre Figueres

Les alumnes del curs llegeixen les pàgines del llibre d’Esteve Faurà “L’A-

hir i avui d’ El Papiol” 

Angelina Batlle

“L’any 35 anava a escola i vaig aprendre
català però la Guerra Civil va impedir
que tots els que érem a classe conti-
nuéssim aprenent-lo. Ara que tinc temps
aprofito per fer tots els cursets que puc i
encara més si són de català. Mai no se
sap prou”.

Anna Soto

“Ho necessito per la feina. M’és fàcil per-
què ja el parlava. Ara el que vull, però, és
millorar en temes d’escriptura, no fer fal-
tes d’ortografia i tenir una correcta
expressió. És molt necessari tenir un bon
nivell, tant per la feina com per a la vida
diària”.

Josefa Cabrero

“Treballo als menjadors de l’escola i els
nens es sorprenien de que no parlés català.
Jo no l’havia utilitzat quasi mai com a llen-
gua perquè sóc castellanoparlant, tot i que
els meus fills el parlen molt bé. M’ho he
imposat com un objectiu a lograr, i a més a
més passo una bona estona”.

Tres alumnes del curs expliquen les seves motivacions
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Ja fa més de dos mesos que es va posar en marxa a l’O-

ficina d’Atenció al Ciutadà el servei gratuït d’accés a

Internet. Cada cop són més el nombre d’internautes

que escullen apropar-se a l’Ajuntament per connectar-

se a la xarxa. Una d’elles és la Sheila Martín Navarro,

estudiant de 3r d’ESO que utilitza el servei “tant per

buscar informació pels treballs de l’Institut com per

enviar correus als amics”. La Sheila creu que aquesta

iniciativa es molt positiva ja que permet que persones

sense Internet a casa puguin tenir un ràpid i fàcil accés

a la xarxa.

Increment del nombre d’usuaris 
del Telecentre

Sheila Martín navega per Internet

El dissabte 6 de març un grup

de voluntaris i voluntàries

van aplegar-se a les 10 del

matí a la Plaça Gaudí per

netejar la zona de Les Esclet-

xes i buidar i enderrocar un

petit safareig ple de runa. 

Aquesta és la primera acció

de voluntariat convocada

per l’Ajuntament del Papiol i

ha tingut una gran èxit.  L’A-

juntament preveu fer diver-

ses accions que requereixin

l’ajuda dels voluntaris durant

aquest any per afavorir i

crear un compromís d’actua-

ció amb el poble del Papiol.

Tanmateix cal recordar que

ja fa temps que un grup de

voluntaris ajuden de forma

individual en tasques al

Centre de Lectura. A tots

ells els volem també donar

les gràcies.

Un Grup de voluntaris 
neteja la zona 
de Les Escletxes

Els voluntaris van treballar de valent

Ajuts per a famílies amb infants

Des d’aquest mes d’abril ja es poden demanar a la Generalitat

les prestacions econòmiques de caràcter universal per a: 

- famílies amb infants menors de tres anys.

- famílies nombroses o monoparentals amb infants

menors de sis anys.

Exempció per minusvalia  
Actualment totes aquelles persones amb minusvalia (grau

mínim del 33%) que disposin d’un cotxe poden beneficiar-se

de l’exempció de pagar l’impost de circulació. 

*Si voleu més informació podeu dirigir-vos a la Oficina d’Aten-

ció Ciutadana.

L’Ajuntament recorda:
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El Papiol s’adhereix 
a la Xarxa-Barcelona 
de la Diputació
En el ple extraordinari de l’ajuntament del passat 17 de febrer es

va aprovar per unanimitat l’adhesió del Papiol a la “Xarxa-Bar-

celona-Municipis de Qualitat”. Aquest protocol permetrà al

municipi optar als ajuts econòmics que la Diputació de Barce-

lona atorgarà al llarg del període 2004-2007 a diverses activi-

tats i serveis dels ens locals.

Ple ordinari del 22 de gener i 
Ple extraordinari del 17 de febrer
El 22 de gener i el 17 de febrer passats es van celebrar Plens Municipals a la sala d’actes de
l’Ajuntament. Els temes més importants a tractar van ser l’adhesió a la Xarxa Barcelona de la
Diputació, el conveni amb el departament d’Ensenyament per rebre ajuts per a l’escola Bressol i la
presa de possessió com a nou regidor de Jordi Barrio. Alhora, els atemptats a Madrid de l’11-M van
convocar excepcionalment als regidors del Consistori Municipal per  aprovar una moció de rebuig. 

Aquest Ajuntament expressa el més enèrgic rebuig a qualsevol

signe de violència. Violència engendra violència. Mai, en nom

dels drets legítims d’un poble i en un context social i polític on

és possible el diàleg, té cap mena de justificació la violència.

Avui volem expressar la nostra solidaritat amb les víctimes i el

nostre condol a les seves famílies i a tota la Comunitat Autònoma

de Madrid per aquest detestable i incomprensible acte terrorista.

Amb un acte terrorista es vol atemptar contra les idees, la

paraula, la raó, la tolerància, la solidaritat, el consens, el res-

pecte, el diàleg, la constància, el compromís, la coherència, la

lleialtat, l’amistat, el treball, el sentiment i el seny. No perme-

tem que això passi ni a Madrid ni a Catalunya ni a Espanya ni a

cap lloc del món.

Tornem a expressar el nostre optimisme, creient que final-

ment s’imposarà la PARAULA per damunt de les pistoles, el

DIÀLEG per damunt dels odis, la RAÓ  per damunt de la bar-

bàrie i el SENY per damunt la bogeria. Prenem tots el com-

promís de fer-ho possible, ja que així, el sacrifici de totes

aquestes persones innocents no haurà estat en va.

La Generalitat subvenciona
l'escola bressol

L’escola bressol El Cucut rebrà per

primera vegada, a partir del present

curs –amb vigència des de setembre -,

les subvencions que atorga la Gene-

ralitat de Catalunya. Uns ajuts que

permetran continuar al Consistori

actual en la seva aposta decidida per

una escola de qualitat i ens les millors

condicions. Després de la municipalit-

zació de l’escola bressol i de la seva

legalització el departament d'Ensenyament i l’Ajuntament del

Papiol han firmat un conveni de col·laboració que va ser aprovat en

la passada sessió ordinària del ple de 22 de gener per unanimitat.

Jordi Barrio, 
nou regidor per CiU 

Jordi Barrio ja és nou regidor per Con-

vergència i Unió (CiU) a l’Ajuntament.

En el Ple ordinari del passat 22 de

gener, després que la Junta Electoral

Central emetés la credencial de regi-

dor, Jordi Barrio va prendre possessió

del seu càrrec utilitzant la fórmula

laica del “Sí, ho prometo”. 

El polític de Convergència i Unió va

formular les corresponents declara-

cions sobre causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol

activitat que el proporcioni o pugui proporcionar ingressos eco-

nòmics així com la declaració 

dels seus béns patrimonials, de conformitat amb el que disposa

l’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les

Bases de Règim Local.

Barrio substitueix a l’anterior regidor del grup municipal CiU,

Oscar Chillida Bretones, que, en data de 13 de novembre de

2003, va presentar la renúncia al càrrec.

L’escola bressol El Cucut

El nou regidor de 

l’Ajuntament Jordi Barrio

Moció contra l’atemptat
terrorista a Madrid 
ocorregut en data 

11 de març de 2004
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Memòria de l’actuació
de la policia local durant l’any 2003
Més vigilància i menys delictes

La policia Local del Papiol va quintuplicar

els seus serveis operatius respecte l’any

2002 (697 l’any 2002 i 3.777 l’any 2003).

L’increment d’un 120 % dels serveis de

patrulla i, en especial, dels serveis de vigi-

lància, que aquest últim any sumen 919,

n’han estat la causa. També cal afegir que

s’han introduït millores en les estadísti-

ques que reflecteixen el treball policial.

Segons el Cap del Papiol, Josep Maria

López Pons, “l’últim any hem augmentat

els serveis de vigilància per potenciar les

polítiques de prevenció del delicte”. El fruit

d’aquestes actuacions ha estat que els

robatoris als domicilis de particulars així

com als voltants dels restaurants de la

carretera C-1413a i de l’entrada del Polígon

Industrial Sud han disminuït (al 2002 van

haver-hi un total de 80 robatoris i al 2003

s’han reduït a 75). Alhora ha augmentat la

identificació de vehicles sospitosos (de 96

al 2002 a 102 al 2003) i la identificació de

vianants sospitosos (de 86 al 2002 a 102 al

2003).  A la vegada, les detencions prò-

pies o amb col·laboració amb altres cossos

policials han sumat 12 al llarg de l’any, per

cap de l’anterior exercici.

Accidents de tràfic

L’any passat els accidents de tràfic dins

la zona urbana del nostre poble van

augmentar fins quasi doblar els que van

tenir lloc l’any 2002. Se’n van produir

62, amb el resultat de 13 ferits lleus i 5

ferits greus. Els accidents a la carretera

C-1413a, per contra, es van reduir.  Tant

en el nombre de víctimes (d’11 a 7) com

en el nombre de morts (de 2 a 1).

Medi Ambient

L’ últim any també s’ha incrementat en

un 80% els serveis efectuats a causa

d’accions contra el medi ambient. En

especial cal destacar l’alta xifra de cot-

xes abandonats, 68 l’any 2003 per 22

de l’exercici de 2002.

El Cap López Pons i un agent patrullen per El Papiol.

*Els vehicles de la Policia Local han recorregut  56.962 km.

*Serveis Assistencials per a animals desapareguts 12

*Serveis Judicials per mossegades de gos 2

per robatoris en horts 1

*Serveis en accions al medi ambient per inundacions. 8

per abocaments il·legals 71

*Multes per circular en ciclomotor sense casc 23

En espera que es publiqui la convocatòria al BOE (Boletín

Oficial del Estado) i d’aquesta manera es faci oficial,

presentem algunes de les bases reguladores de l’accés,

mitjançant oposició lliure, a dues places d’agent de la

policia local de l’Ajuntament del Papiol. 

Requisits dels aspirants:

- Nacionalitat espanyola, haver complert els 18 anys i no passar de 40

anys, no haver estat condemnat per cap delicte, tenir una alçada mínima

de 1,60m les dones i 1,70 m els homes...

L’oposició:

- Constarà de cinc proves, totes elles amb caràcter obligatori i eliminatori. 

1) Prova Psicotècnica: en la recerca de l’aptitud i la personalitat ade-

quada pel perfil requerit per a l’exercici de les funcions policials.

2) Aptitud física. Comprovació de les condicions de força, agilitat, rapi-

desa i resistència de l’aspirant.

3) Coneixement de llengua catalana: Del nivell intermedi de català B.

4) Proves culturals: Mesura del nivell cultural dels aspirants.

5) Reconeixement mèdic.

Dues noves places d'agent de policia local a concurs

Altres dades de l’informe

PPeerr  aa  iinnffoorrmmaarr--vvooss  ddeell  tteerrmmiinnii  ddee  pprreesseennttaacciióó  ddee  ssooll··lliicciittuuddss  ii  ppeerr  oobbtteenniirr  lleess  bbaasseess  ccoommpplleetteess  aaddrreecceeuu--vvooss  aa  llaa  OOffiicciinnaa  dd’’AAtteenncciióó  aall  CCiiuuttaaddàà..
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Convergència Democràtica
del Papiol, desprès de les
darreres eleccions Munici-
pals, va incrementar encara
més la seva postura de dià-
leg. Ara hem vist com el
tarannà de l’escrutini de les
eleccions al Parlament i al
Senat del Estat coincideix
amb aquesta posició  que
anteposa al interès de grup
o partit l’interès per el bé
comú del poble lluitant per
aconseguir la millor qualitat
de vida que siguem capaços
de donar-nos.

Hem vist com postures radi-
cals i impositives emparades
en la majoria absoluta única-
ment comporten desastres o
actuacions extremes de les
que tots ens lamentem i repu-
diem com a solució per no
reconèixer la nostra respon-
sabilitat indirecte en els fets.
Es hora de reconduir acti-

tuds, ampliar diàlegs, buscar
consens i potenciar en la
mesura que siguem capaços
el treball d’equip per davant
del treball de partit.

Quan més aviat aprenguem
la lliçó mes difícil serà la
repetició de fets cruels i
irracionals com els que hem
tingut que suportar.

Per part de C.D.C. del
Papiol, potenciarem aquest
estil que creiem es mostra
de maduresa democràtica,
i l’aplicarem en la mesura
que ens sigui possible en el
treball permanent per la
millora del nostre poble El
Papiol i del nostre país
Catalunya.  Si voleu ser
participes d’aquest pro-
grama, os hi esperem al
nostre local. 

C.D.C. del Papiol

En les últimes eleccions del 14
de març El Papiol va registrar
una alta participació de votants.
Són xifres molt positives sobre
la vitalitat del nostre sistema
democràtic que mostren com
els electors, quan veuen que hi
ha coses importants en joc, no
els fa cap mandra sortir de casa.
En una última reunió, uns
quants membres de Junts pel
Papiol comentàvem els esdeve-
niments de les últimes setma-
nes i ens preguntàvem perquè
aquesta disposició a la partici-
pació no es traduïa també, més
enllà del dia electoral, en els
actes que organitzen les enti-
tats o en els propis instruments
de participació que ofereixen
els ajuntaments. Seria molt
positiu –deien alguns- que no
fes falta que es produïssin
situacions excepcionals perquè
la gent sortís de casa.
La gran afluència de ciutadans
al carnaval sembla desmentir

el que pugui tenir de pessi-
mista la nostra reflexió. No
només al carnaval. Hi ha forces
actes que congreguen un gran
nombre de papiolencs com la
Festa de la Cirera, que cele-
brem cada any, o la mateixa
Festa Major. Però també és
cert que hi ha molts altres
actes sobre tot de tipus cultu-
ral que no aconsegueixen la
afluència i la participació que
seria desitjable com a mostra
de la vitalitat de la nostra
societat civil. ¿Com es podria
millorar o elevar l’índex d’inte-
rès? ¿què podria moure als
joves i a la gent gran? Creiem
que no es tracta d’un problema
ni preocupant ni greu. Però si
que seria bo que tots els que
estem interessats en la marxa
del poble obríssim un debat
sobre participació com a prova
de vitalitat social i democràtica
i sobre com fomentar-la.

Ja som mes enllà del 15 de maig. Els ciutadans
de Catalunya ja han dit la seva, enrere queden
enquestes,  desprestigis, falses acusacions i
demagògies. També comença a ser historia l’
atemptat de Madrid del dia 11 de març del 2004
, historia que desitgem que no es repeteixi
enlloc més ni mai més. Tothom mostra solidari-
tat envers les víctimes innocents i condemnà
del atemptat . Però la millor manera de mos-
trar solidaritat es mostrar el desig de dialogar,
posar les diferències a debat, a discutir, pactar i
si s’escau concedir. Però l’important és que
coses com aquesta no tornin a passar enlloc
més. Em de tenir present que la pau es signa
amb l’enemic. Si es signe la pau desprès d’una
guerra sempre hi ha perdedors, vençuts, si és
desprès d’un pacte es crea esperança per les
parts. A la resta del estat espanyol, les forces
d’esquerres també van a l’alça. En algunes
comunitats continuen tenint fe en els hereus
de la dictadura del general. Però em de tenir en
compte que la manipulació dels mitjans d’in-
formació ha estat brutal. Tot i això han perdut
força. Les polítiques poc socials, repressives, i
que beneficien a pocs acaben caient pel seu
propi pes i al mateix temps arrossegant qui les
posa en practica.

Molts periodistes de mitjans de sectors
nacionalistes espanyols tindrien que medi-
tar sobre la professió que tenen, molts
s’han dedicat a desinformar, just al contrari
del que han de fer, informar. Ara s’obre una
nova etapa, una etapa que almenys crea
il·lusió. A Catalunya  amb el seu govern tri-
partit, que tan molesta a les dretes catalana
(CiU) i espanyola (PP) es deixa entreveure un
futur mes esperançador. Les administracions
locals també s’han de veure beneficiades
igualment com la Generalitat amb un millor
finançament, molt precari desprès de les
rebaixades d’impostos del senyor Aznar, que
l’únic que perseguia era controlar tot el diner
a Madrid. Des d'ERC entenem veient els
resultats, que anem pel bon camí. Ara ens
toca fer, i fem. Em de prendre decisions i ho
fem. El nostre secretari General Josep Lluís
Carod Rovira, tractat injustament per molts
com un delinqüent, en surt reforçat, les
seves maneres de fer, posar el diàleg per
davant és el millor per solucionar conflictes.
Com sempre diem els d’ERC som gent nor-
mal i volem escoltar qui se’ns acosti  per
entre tots fer un El Papiol millor, una Cata-
lunya millor. Acostat a nosaltres !!!!!!!!

Mirem endavant

Una crida 
a la participació

Volem agrair als 2226 papio-
lencs la seva participació en la
passada jornada electoral del
dia 14 de març, i molt especial-
ment als 996 votants que van
dipositar la seva confiança en
el PSC.
Va ser una jornada marcada
per l’esperit de la democràcia
i el civisme, amb una partici-
pació del 78’86%, on cadas-
cun de nosaltres va posar el
seu gra de sorra per a la cons-
trucció d’una nova etapa, que
ara hem començat, i d’un nou
camí que s’obre davant nostre.
El resultat d’aquestes eleccions
ha marcat l’inici d’un gran canvi
en la política espanyola i que
juntament amb el govern del
tripartit de la Generalitat per-
metrà un clima de diàleg i de
respecte cap a la pluralitat.

Gràcies papiolencs
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L’ Esport Base del Papiol
En la recta final
L’Esport Base del Papiol entra a la recta

final de les competicions dels Jocs

Esportius Escolars de Catalunya del

curs 2003-2004. Aviat començaran les

fases dels esports d’equip i que donarà

pas a un esdeveniment important que

se celebrarà molt a prop de la nostra

població, “El Fòrum Barcelona 2004”. 

El monitors i coordinadors ja ultimen els pre-

paratius per afrontar aquest final de tempo-

rada amb il·lusió, esportivitat i satisfets per

la confiança que heu dipositat en nosaltres.

L’educació dels vostres fills i el treball no

només de valors físics, també dels valors psí-

quics i afectius, tant importants per l’esport,

com pel futur de les persones, segueix en la

capçalera de les nostres prioritats.  

CCuurrssaa  PPooppuullaarr  ii  CCoollòònniieess

La Junta treballa en aquest fi de tempo-

rada; en la “2ª Cursa Popular del

Papiol”, que se celebrarà el dia 1

de maig. Aquesta vegada la

segona edició arriba amb una

novetat: els participants porta-

ran un chip per detectar el seu

pas per meta i el temps realit-

zat, que una vegada finalitzada

cada cursa, es canviarà per un obsequi.

Animem a tothom a participar-hi !. 

També preparem les “Colònies de convi-

vència”; colònies que es realitzaran a par-

tir del 30 de maig i que volem que siguin

punt de referència de final de la tempo-

rada. Les colònies estan dissenyades per-

què els vostres fills gaudeixin de l’esport i

la naturalesa; i van carregades d’activitats

i esports, ideades per vosaltres, els pares.

Demanem l’assistència de tots els fami-

liars dels jugadors dels equips de l’Esport

Base, que sempre són fidels aquesta cita.

I, alhora, animem a tots aquells que fins

ara desconeixen l’activitat, i en especial,

a tots aquells pares que comencen a tenir

relació amb l’Esport Base. 

PPrree--iinnssccrriippcciioonnss  tteemmppoorraaddaa  22000044--0055

Ja podeu informar-vos i prescriure als vos-

tres fills, nascuts el anys (97-98), al pavelló

Municipal tots els dilluns i dimecres de 17.00

a 18.00h, Per els nascuts al any (96), estem

treballant el seu pas a els esports d’equip.

Esport Base del Papiol

La Junta

Activitats a l’escola d’iniciació

Les propostes del fi de temporada
S’acaba l’hivern a la Piscina Municipal

Com cada any per aquestes dates

l’agenda  de la piscina municipal es

carrega d’activitats per celebrar el

fi de temporada d’hivern, i comen-

çar els preparatius per preparar

les instal·lacions per a la tempo-

rada d’estiu. Us informem a conti-

nuació de totes les propostes:

* La II trobada de nadons del Papiol

amb la col·laboració de l’escola bres-

sol El Cucut i dirigit a tots el nadons

de 6 mesos a 3 anys i els seus pares tindrà lloc el proper 8 de maig de

11 a 13h i serà gratuïta per a tots els nadons i els seus pares. 

* L’equip tècnic de la piscina municipal  ha preparat una sortida

a Andorra amb  visita i estança de tres hores al balneari de

Caldea i la possibilitat de realitzar les compres pertinents.

Aquesta activitat la farem el diumenge 9 de maig. Podeu

demanar informació a la mateixa piscina municipal.

* El mes de maig també torna la instal·lació del pop gegant.

Podreu gaudir-ne durant l’horari de la piscina els dies 14 i 15.

* L’última setmana de maig cele-

brarem les cloendes de natació

escolar, extra escolar i adults, on

els mes petits gaudiran desprès

d’una petita exhibició i d’un bany

amb els seus pares, en el que anomenem “pares al aigua”. Els mes

grans ens delectaren amb una exhibició dels coneixements adqui-

rits durant el curs, així que esperem l’assistència de tots els pares.

* Per a la natació per adults, en forma i aquagim tenim el sopar i

ball de fi de temporada, que es celebrarà al pavelló, encara sense

data fixada, la última setmana de maig o la primera de juny.

* Els curset de la temporada d’hivern finalitzaran el 27 de maig.

LLaa  ppiisscciinnaa  aa  ll’’eessttiiuu

* Les inscripcions als abonaments d’estiu es realitzaran del 1 al

15 de juny al ajuntament del Papiol en horari de l’ OAC.

* Les inscripcions als cursets de natació es realitzaran a la piscina

municipal, del 14 al 30 de juny. En cas d’haver places, els alum-

nes es podran incorporar mes tard. Els horaris oscil·laran per la

natació de nens de 18.00 a 19.30 i d’ adults  de 19.30 a 21.00h.

Instal·lacions del balneari  Caldea

Els nadons realitzen els seus 

primers exercicis dins l’aigua
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En el marc dels actes del Dia Internacional de la Dona

Treballadora, l ’Ajuntament del Papiol va sumar-se a

les activitats d’aquest 8 de març amb l’organització

d’una conferència sobre la violència de gènere al

Casal de la Dona.

La xerrada va anar a càrrec de Cristina Grisolia, Direc-

tora de la Casa d’Acollida de Dones Maltractades de l’A-

juntament de Barcelona, i va comptar amb la col·labora-

ció d’Amnistia Internacional del Baix Llobregat.

Segons Amnistia Internacional més de mil milions de

dones arreu del món pateixen maltractaments. A

Espanya les esgarrifoses xifres de mals tractes sembla

que augmentin dia a dia. Per què segueix passant això

ben entrat el segle XXI? Aquesta és la pregunta amb la

què Cristina Grisolia va començar la seva xerrada sobre

la violència contra les dones. En base a la seva experièn-

cia en diverses ONG i sobretot a la Casa d’Acollida de

Dones Maltractades, la conferenciant va explicar als

assistents i assistentes perquè és produeix una situació

de maltractament, què es pot fer per ajudar i quina és

l’educació que s’ha de donar a les escoles per tal d’eradi-

car aquest problema tan greu.

La xerrada es va allargar més de dues hores i la partici-

pació i implicació del públic va ser molt alta.

El tema desenvolupat va captar l’atenció del públic

Amb una Conferència sobre la violència 
de gènere. El Papiol celebra el Dia 
Internacional de la Dona Treballadora

Cristina Grisolia, la conferenciant

El 8 de març és el dia oficial de la  dona treballadora arreu del

món. Dones de tots els continents, separades per diferències

culturals, lingüístiques, econòmiques o polítiques s’uneixen

per reivindicar que la dona tingui els mateixos drets que

l’home a tot el món. 

El fet d’escollir finalment el dia 8 de març respon a un homenatge

a les prop de 130 treballadores d’una fàbrica de Nova York ano-

menada Cotton que van morir l’any 1908 quan l’amo de l’empresa

on treballaven prengué foc a l’edifici, després que les treballado-

res s’hi tanquessin en protesta per les lamentables condicions de

treball. Aquest fet junt amb altres esdeveniments de caràcter rei-

vindicatiu fan que aquest dia quedi marcat com un dia on es fa

una crida per demanar la igualtat entre homes i dones. 

CCRROONNOOLLOOGGIIAA

11990099:: D’acord amb una declaració del Partit Socialista del EUA

s’estableix el 28 de febrer con el dia Nacional de la Dona.

11991100:: La Internacional Socialista reunida a Copenhaguen pro-

clama el Dia de la Dona de caràcter internacional. No s’esta-

bleix  una data fixa.

11991111:: Se celebra per primer cop el Dia Internacional de la Dona a

Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa.

11991133--11991144::  Les dones russes celebren per primer cop el Dia

Internacional de la Dona l’últim diumenge de febrer. En la resta

d’Europa, l’any següent les dones celebren reunions la voltant

del 8 de març. A partir d’aquests anys s’institucionalitza el dia. 

L’ORIGEN DEL DIA INTERNACIONAL 
DE LA DONA TREBALLADORA 
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El passat 14 de març es van celebrar les eleccions al parlament

espanyol amb el resultat, de tots conegut, de la victòria del Par-

tit Socialista (PSOE). Després de vuit anys d’hegemonia del Par-

tit Popular, el desenllaç de la convocatòria ha capgirat la vida

política de l’Estat. 

Al municipi del Papiol, amb una de les participacions més altes

de les últimes eleccions democràtiques (78,86%), els resultats

van seguir la tònica de la resta de Catalunya (veure taula1). En

contra del que va passar a les eleccions de 2000 (veure taula2)

el Partit Popular va ser desbancat com a tercera força política

en benefici d’Esquerra Republicana.

El Papiol vota
ELECCIONS AL CONGRÈS 
DE DIPUTATS 2004

Vista del Castell del Papiol

Eleccions al Parlament Espanyol 2004

Resultats del municipi de El Papiol.  (Taula1)

PSC 996 (44,72%)

CIU 427 (19,17%)

ERC 419 (18,81%)

PP 241 (10,82%)

ICV-EuiA 87 (3,91%)

*Índex de participació del 78’86% (2.227 vots sobre 2.824)

TAULA 1
Eleccions al Parlament Espanyol 2000

Resultats al Municipi de El Papiol (Taula2)

PSC 677 (37,88%)

CIU 535 (29,94%)

PP 317 (17,74%)

ERC 122 (6,83%)

ICV-EUiA 71 (3,97%)

*Índex de participació del 63,08% (1.781 vots sobre 2.833)

TAULA 2

L’Alcalde del Papiol 
es reuneix amb tres consellers
de la Generalitat
L’alcalde del Papiol Albert Vilà, s’ha reunit al llarg de les últimes setmanes amb tres dels

nous consellers del govern tripartit de la Generalitat per  tractar alguns temes que

afecten al nostre poble.

El 20 de febrer l’alcalde va trobar-se amb el conseller de Governació i Administracions

Públiques JJooaann  CCaarrrreetteerroo,, amb qui va debatre temes de finançament municipal com són

els fons europeus o el Pla Urbanístic d’Obres i Serveis de Catalunya.

El 3 de març l’alcalde, amb companyia del batlle de Molins de Rei, va reunir-se amb la

consellera de Sanitat i Seguretat Social MMaarriinnaa  GGeellii,, per tractar, entre d'altres temes,

sobre l’emplaçament del nou ambulatori. 

El 19 de març Albert Vilà va trobar-se amb el conseller de Medi Ambient i Habitatge, SSaall--

vvaaddoorr  MMiillàà,, en el marc de les reunions del Pla Estratègic Metropolità, de qui l’alcalde és

membre de la Comissió delegada. Amb el conseller van parlar de diferents qüestions

relacionades amb el medi ambient i els nostre poble.

25 anys 
d’Ajuntaments
democràtics
L'Ajuntament del Papiol ha convocat

un acte commemoratiu del 25 aniver-

sari de la constitució dels primers

ajuntaments democràtics. Aquest tin-

drà lloc el proper mes de juny. L'al-

calde Albert Vilà farà l'introducció de

l'acte on s'hi celebrarà una conferèn-

cia a càrrec del catedràtic de la UAB

Pere-Oriol Costa. S'hi convidarà a

tots els regidors i regidores del Papiol

d'aquests últims 25 anys així com als

representants de la nostra xarxa

associativa.
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¿¿QQuuèè  ssiiggnniiffiiccaa  uunnaa  ccoorraall  ppeerr  uunn  ppoobbllee??  
Els pobles es composen de les seves
institucions, de variades entitats i
moltes coses més, però el més impor-
tant és la seva gent. Aquelles perso-
nes que estimen la música i les tradi-
cions populars ens trobem al voltant
de la coral, uns cantant i d’altres
escoltant. Alhora també complim amb
una funció molt important, que és la
d’assumir la tradició musical del poble
i transmetre aquest coneixement de

generació en generació perquè no es perdi.

¿¿PPeerr  aaqquueessttaa  rraaóó  ttéé  ttaannttaa  iimmppoorrttàànncciiaa  llaa  CCoorraall  ddeellss  RRoossssiinnyyoollss
NNoovveellllss??
Evidentment els més petits seran entre nosaltres molt més

temps. Però no només els hem de veure  com els transmis-
sors de la nostra cultura. Els més menuts han de gaudir amb
el que fan. Les nenes i els nens que formen la coral dels Ros-
sinyols Novells aprenen els cants populars i s’ho passen bé
tant a classe com a les diferents sortides per participar en els
aplecs que tenen lloc a la comarca durant tot l’any. A més a
més, aprenen nocions musicals, tenim una professora molt
qualificada.

¿¿QQuuèè  ccaanntteenn  eellss  mmééss  mmeennuuttss??
Canten cançons populars del poble i de Catalunya, prin-
cipalment la llengua és el català. Tot i així quan a la pro-
fessora i als alumnes els hi agrada alguna cançó en cas-
tellà si ho creiem oportú també la cantem. El proper 1 de
maig, per exemple, si a gent ens vol acompanyar, els
Rossinyols Novells participaran a l’aplec de Sant Esteve
de ses Rovires.

Maria Rosa Suau, Presidenta de les Corals
La Perdiu i els Rossinyols Novells
“Transmetem la cultura musical del poble”

El proper diumenge 25 d’abril, la Coral La

Perdiu i la dels Rossinyols Novells convi-

den a tots els papiolencs a visitar la seva

seu, al Casal d’Avis Alexandre Figueres,

en una jornada de portes obertes.

CCoorraallss  aammbb  hhiissttoorriiaa

Segons documents i fotografies la Coral

LLaa  PPeerrddiiuu  existeix des de 1849, tot i que

va patir el parèntesi de la Guerra Civil i la

dissolució imposada pel franquisme fins

a 1947. Al llarg de més de cent anys de

vida la coral ha mantingut les mateixes

inquietuds, l’objectiu formatiu i les

ganes de compartir l’estimació per la

música de coral. 

Des de l’any 1947 a El Papiol també exis-

teix una segona coral, la dels Rossinyols

Novells que acull als nens i nenes de 5 a

16 anys. La seva funció principal  es l’ha

d’aconseguir, a través del cant, que els

infants coneguin la música, l’estimin, s’hi

sensibilitzin i en gaudeixin. Al mateix

temps també es fomenta la relació i el

contacte amb diverses corals populars de

la resta del país. Per aquest motiu la coral

està federada , al costat de La Perdiu, en

els Cors de Clavè i a la FCEC (Federació

Catalana d’Entitats Corals).

25 d’abril Jornada de Portes obertes
La Coral Perdiu 
i els Rossinyols Novells més a prop

Maria Rosa Suau, presi-

denta de les Corals

Els rossinyols novells canten a Barcelona el passat 31 de desembre
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Des de la regidoria d'Educació de l'Ajuntament del Papiol i la direcció del CEIP Pau Vila,

ens adrecem a tots els pares, en especial als de nens/es nascuts/des l'any 2001, per infor-

mar-los que s'obre el termini de pre inscripció a la nostra escola.

A continuació hi ha resumits els trets fonamentals de la nostra escola, així com informació

general sobre el procés de pre inscripció i matriculació en centres públics.

Si  per qualsevol motiu no heu pogut assistir a les jornades de portes obertes i us interessa

conèixer l'escola no dubteu en trucar-nos per concretar dia i hora per la vostra visita.

Esperem i desitgem comptar amb vosaltres i els vostres fills/es el curs vinent.

PRE INSCRIPCIÓ 2004-2005 
DE L’ESCOLA PAU VILA

1.- És una escola pública dependent del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya, gestionada per un Consell Escolar i una terna directiva escollida democràticament entre
la Comunitat educativa del Centre.

2.- L'escola disposa de dos edificis interconnectats.  El que dóna a la Pl. del Doctor Barberà és el d'E-
ducació Primària (1r a 6è), el nou, a continuació d'aquest, és el d'Educació Infantil (P-3, P-4 i P-5) en
la primera planta amb pati independent, i els serveis complementaris i direcció en la planta baixa. 

3.- L'escola compta amb aquests serveis: biblioteca, aules per plàstica, aula de música, aula d'idio-
mes, aula d'informàtica, menjador,  assessorament psicopedagògic, instal·lacions esportives,
natació a Cicle Inicial, tallers i activitats extra escolars organitzades per l'AMPA. 

4.- La llengua  d'ensenyament i vehicular és la catalana, tot i que quan  acabin Primària els alum-
nes han de saber parlar i escriure correctament en català i castellà. A partir de 1r de Primària
s'introdueix l'anglès com a llengua estrangera.

5.- Tractament de la diversitat: Un dels nostres objectius és fer assequibles els aprenentatges a tots els
alumnes respectant el ritme individual de cadascú. És per això que l'escola utilitza diferents estratè-
gies metodològiques segons els nivells i les necessitats (grups reduïts, tractament individualitzat,... ) 

6.- L'escola organitza al llarg del curs un seguit d'activitats arrelades al medi social i natural. (Set-
mana de la Solidaritat, Vetllada Cultural, sortides, excursions, colònies, anades al teatre, etc);
així com s'engresca en la celebració de les festes populars (la Castanyada, el Nadal...)

INFORMACIÓ GENERAL

LLAA  DDIIFFUUSSIIÓÓ  DDEE  LL’’AASSTTRROONNOOMMIIAA
Actualment hi ha moltes possibilitats per
instruir-se i endinsar-se al món de l’espai.
Hi ha editorials que tot sovint publiquen
llibres sobre el tema. Només cal entrar en
llibreries d’àmbit general com Catalònia,
de Barcelona, sense oblidar-ne algunes
de prou solera d’altres poblacions, per
gaudir d’un bon catàleg d’obres, que en
general són de divulgació o edicions
d’una qualitat espectacular. Potser es
troba a faltar obres d’alta especialització

o d’un nivell elevat, però qui estigui interessat sempre pot assessorar-se amb
algun astrònom amateur o alguna associació astronòmica. També comerços
especialitzat en esports de natura, com Òrix, i llibreries de geografia i viatges,
com Altaïr, acullen en els seus prestatges llibres d’astronomia.

El “Equipo Sirius”, editorial madrilenya, s’ha especialitzat en la publicació
de llibres d’astronomia i ciències afins. Els propis components d’aquest
equip publiquen la revista mensual Tribuna de Astronomía y Universo, des-
tinada al públic afeccionat amb diversos nivells de coneixement. És l’única
revista especialitzada en el tema que es publica a l'Estat espanyol i que es
pot trobar als quioscos i llibreries. Altres revistes, com Muy interesante,
Investigación y ciencia, Mundo científico, etc. són de divulgació tècnico-
científica en general, però no hi ha número que no parli de temes espacials.

Per altra banda, moltes associacions astronòmiques amateurs publiquen

revistes o opuscles que envien gratuïtament als associats, tot i que
ASTRUM, òrgan de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, també es pot
adquirir lliurement a la secretaria de l’Agrupació.

Una altra font de difusió són els diaris, especialment en els apartats de ciència
i tecnologia, generalment d’aparició setmanal. Tot i així, AVUI Diumenge és l’ú-
nic dominical que ofereix regularment un apartat de divulgació astronòmica.

La forma més moderna de documentar-se és amb els mitjans audiovisuals.
Els documentals que ofereixen les cadenes cultes de televisió i els moderns
sistemes de DVD donen uns aspectes espectacularment vius del que es cou
al Cosmos. Però el mitjà que hi ha més eficaç i immediat per estar al corrent
i amb tot luxe de detalls dels darrers avenços científics és a través d’inter-
net. En el número anterior de De bat a bat hi apareixien algunes adreces
bàsiques astronòmiques per connectar-s’hi. A partir d’aquestes i mitjançant
links es pot accedir a altres pàgines que complementin la informació.

EEFFEEMMÈÈRRIIDDEESS

La nit del 4 al 5 de maig hi haurà un eclipsi total de Lluna, l’horari del
qual serà el següent, en hora oficial peninsular: inici de la fase parcial: 20
h 48 m; inici de la totalitat: 21 h 52 m; fi de la totalitat: 23 h 8 m; fi de la
fase parcial: 24 h 12 m.

S’està estudiant la possibilitat d’organitzar una observació pública d’a-
quest eclipsi en algun punt estratègic de la població per tal que els ciuta-
dans puguin gaudir del fenomen mitjançant telescopis i assessorament.
Arribat el cas ho anunciaríem oportunament.

Jaume Sacasas

Astronomia

A les biblioteques s’hi poden consul-

tar llibres d’astronomia.

DDOOCCUUMMEENNTTSS  AA  PPRREESSEENNTTAARR::
1. Full d'empadronament del nen/a. (Dema-

neu-lo a l'Ajuntament)
2. Fotocòpia D.N.I. del pare i la mare.
3. Fotocòpia del llibre de família  (nen/a). -

Porteu també l'original-
4. Dues fotocòpies de la tarja de la Seguretat

Social.
5. Tres fotografies.
6. Fotocòpia del Compte Bancari (o Llibreta

d'Estalvis).
7. Fotocòpia del Carnet de Vacunacions

Actualitzat (o certificat mèdic).
8. Fotocòpia dels documents acreditatius de

les situacions familiars, laborals... que vul-
gueu al·legar.

DDAATTEESS  DDEE  PPRREEIINNSSCCRRIIPPCCIIÓÓ::
Dies lectius compresos entre el 15 al 30 d'abril
Aquest serà l’horari de despatx

> Dilluns:  de 9 a 1:30 i de 3 a 4:30
> Dimarts:  de 9 a 1:30 i de 3 a 4:30
> Dimecres: de 9 a 1:30 i de 3 a 4:30
> Dijous: de 9 a 10:30
> Divendres: de 9 a 10:30

Els nens juguen al pati de l’escola
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Setmana Cultural de El Papiol
El proper 22 d’abril s’inicia la Setmana Cultural, que com ha vin-

gut fent durant els seus vint-i-sis anys d’existència, procura

apropar els papiolencs diferents àmbits de la cultura, amb la

organització de xerrades de temàtiques diverses, concerts, tea-

tre... En aquesta ocasió, any del Fòrum de les Cultures, hem cre-

gut oportú començar parlant sobre aquest esdeveniment, motiu

pel qual el pregó serà a càrrec d’Asha Miró. La oferta durant

aquestes dues setmanes serà molt variada. Desitgem que tro-

beu el programa d’enguany prou interessant i que tingueu

ganes de participar-hi. Aprofitem per donar les gràcies a totes

les entitats que col·laboren per enriquir i fer viva la Setmana

Cultural. Us esperem a tots.

Programa d’actuacions
■ DDIIJJOOUUSS  2222  dd’’aabbrriill

Pregó.

A càrrec d’Asha Miró. 21.30 h.

Organitza: AECP Setmana Cultural.

■ DDIIVVEENNDDRREESS  2233  dd’’aabbrriill

*Vetllada cultural “Pont de cultures”.

Al poliesportiu. 15.15 h.

Organitza: CEIP Pau Vila.

*Inauguració de l’exposició de tre-

balls al Casal de la dona.

Al Casal de la Dona (C/ Llibertat) 18.30 h.

Organitza: Casal de la Dona.

* Concert de la Coral Quodlibet.

A l’Església. 21.30 h.

Organitza: Parroquia de Santa Eulàlia.

■ DDIISSSSAABBTTEE  2244  dd’’aabbrriill
*Dansa i cançons pel Ballet de l’AMPA

Pau Vila.

A la pista d’estiu del Casino Munici-

pal. 17.30 h.

Organitza: AMPA del CEIP Pau Vila. 

Seguidament actuació de la Coral

Rossinyols Novells.

Organitza: Rossinyols Novells.

*Teatre. “Gente Bien” de Santiago

Russinyol.

Sala del Castell. 20.00h

Organitza: Casal de la Gent Gran

Alexandre Figueres.

*Xerrada dels pagesos. “Nova varie-

tat de fruites”. A càrrec d’Andreu

Vila, Tècnic ADV de Fruites del Baix

Llobregat. 

Local de l’Associació de Pagesos. 21.00 h.

Organitza: Associació de pagesos.

*Cinema. La Pelota Vasca, de Julio

Medem. Al Poliesportiu. 22.00 h.

Organitza: AECP Setmana Cultural.

■ DDIIUUMMEENNGGEE  2255  dd’’aabbrriill
*Inscripcions al concurs de pintura

ràpida infantil.

Plaça de l’Església. De 9.00 h a 14.00 h.

Organitza: AECP Setmana Cultural.

*Passejada amb bicicleta.

Sortida des de la Plaça Gaudí. 9.00 h.

(cal portar casc)

Organitza: Bici Muntanya.

*Vine a provar el teu 4x4 i esmorza-

rem. Al circuit de La Plana. 10.00 h.

Organitza: Motor Club Papiol.

*Segona Escudellada del Papiol.

Plaça de l’Església.

Preparació a partir de la 9.00 del

matí, dinar a les 14.00. Sortida al bosc

per buscar llenya a les 8.00 h.

Preu tiquet: 4 euros (només venda

anticipada).

Organitza: Espai de Recercapel Patri-

moni del Papiol. 

■ DDIILLLLUUNNSS  2266  dd’’aabbrriill
*Vetlla de Santa Maria Sortida amb

autocar al Monestir de Monserrat.

Lloc de sortida: Plaça Gaudi. 20.00 h.

(Tornada cap a la 1 de la matinada, cal

portar sopar) Inscripcions a la Parròquia.

Organitza: Parròquia de Santa Eulàlia.

■ DDIIMMAARRTTSS  2277  dd’’aabbrriill
*Festa dels Jordis i les Montserrats.

Havaneres. Organitza: AECP Set-

mana Cultural.

Col·labora: Caixa de Terrassa.

■ DDIIMMEECCRREESS  2288  dd’’aabbrriill..
*Xerrada d’Amnistia Internacional. 

Sala d’esbarjo. 21.30 h.

Organitza: Amnistia Internacional.

■ DDIIVVEENNDDRREESS  3300  dd’’aabbrriill
*Homenatge a Janis Joplin.

Jam Session.

Amb la col·laboració de professors i

alumnes de L’escola de Música.

Sala del Castell. 21.30 h.

Organitza: AMPA de l’Escola de

Música Miquel Pongiluppi.

■ DDIISSSSAABBTTEE  11  ddee  MMAAIIGG
*2ª Edició de la Cursa urbana

popular.

Lloc de sortida: Ajuntament. 9.00h. 

Organitza: Esport Base Papiol.

*Trobada de puntaires. Al Carrer Lli-

bertat. 10.00 h. Organitza: Casal de

la Dona.

*Espectacle infantil. Plaça de l’esglé-

sia. 18.00 h. Organitza: AECP Set-

mana Cultural.

*Entrega de premis del concurs de

pintura ràpida.

Sala d’esbarjo. 19.00 h. Organitza:

AECP Setmana Cultural.

*Nit del Porc.

A la Pista d’estiu del Casino

Municipal.

20.00 h comença a preparar-se el

sopar.

Organitza: AECP Setmana Cultural.

Col·labora: Grup Excursionista del

Papiol.

A continuació ball a càrrec de

Caviar Iraní.

■ DDIIUUMMEENNGGEE  22  ddee  mmaaiigg
*Homenatge a Valentí Almirall.

Sala del Castell.

18.00h.

Organitza: AECP Setmana Cultural.
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Comerços de la vila: “Tejidos Montse”
“Tejidos Montse”

és, segurament,

l’últim comerç que

ha obert les seves

portes al nostre

municipi. Fa cinc

mesos Montse Sil-

vente, papiolenca

de 35 anys, va inau-

gurar el seu propi

negoci de venta i

arranjaments de

roba de la llar. “He professionalitzat  el que és la meva gran afició ”

confessa la propietària. A “Tejidos Montse” s’hi poden trobar tots els

complements de la llar que estan relacionats amb el teixit: des de fun-

des nòrdiques, a cortines, coixins, llençols, tovalles, barnussos...

Neix la seva botiga, ens adverteix, sense grans ambicions, “l’ú-

nic que vull fer es treballar en el que m’agrada, realitzar-me i

alhora si puc fer un servei a la gent encara millor”. La Montse

cus molt bé així que aprofita el temps que la botiga és buida per

cosir o fer alguna de les disfresses que l’han fet coneguda en tot

el poble. Durant cinc anys va dissenyar-les a la botiga de la Fus-

teria Antonio. Una experiència de la que n’esta molt contenta i

de la que, diu, en va aprendre molt. 

La seva botiga és a sota de casa seva, a l’espai que era destinat a

un garatge. El van reformar ella i els seu marit amb ajuda d’al-

guns amics. Tot, des de pintar les parets fins a enganxar el par-

quet del terra s’ho van fer ells.

Esperem que la botiga li funcioni d’allò més bé. Segur que sí,

només cal recordar la dita contemporània que diu que “les

millors empreses van néixer en un garatge”.

Temperatura Máxima:
20.9 ºC 

Temperatura Mínima:
-3.6 ºC

Precipitació Mensual:
62.3 L/m2

Velocitat Máxima del vent:
56 Km/h.

MARÇ 2004

Temperatura Máxima:
19.4 ºC

Temperatura Mínima:
-1.3ºC

Precipitació Mensual:
88.7 L/m2

Velocitat Máxima del vent:
51 Km/h.

FEBRER 2004

Temperatura Máxima:
20.8 ºC

Temperatura Mínima:
-3.2 ºC

Precipitació Mensual:
1.6 L/m2

Velocitat Máxima del vent:
62 Km/h.   el dia 14

GENER 2004

Temperatura Máxima:
17.3 ºC

Temperatura Mínima:
-1.3 ºC

Precipitació Mensual:
43.5 L/m2

Velocitat Máxima del vent:
61 Km/h.

DESEMBRE 2003

La meteorologia per Joaquim Serra
Després d’una primera meitat d’hivern molt suau en quan a tempe-
ratures, la situació meteorològica  va canviar a partir de mitjans
de febrer la qual cosa va provocar una normalització de les tempe-
ratures, fins i tot vam veure nevar la tarda del diumenge 29 de
febrer. 

Durant tot el mes de gener i fins a mitjans de febrer, el domini de
les altes pressions sobre la Península Ibèrica va impedir l’arribada
de pertorbacions atlàntiques que ajudessin a fer baixar les tempe-

ratures, provocant a més molta estabilitat i un dèficit important de
precipitacions.  

A partir de la segona quinzena de febrer aquesta situació es va tren-
car. L’anticicló atlàntic es va desplaçar cap a l’Atlàntic Nord aspecte
que va afavorir, d’una banda l’arribada de masses d’aire de latituds
més altes i per tant més fredes provocant un descens de les tempera-
tures i de l’altre que les depressions atlàntiques poguessin viatjar fins
a Catalunya fet que va provocar un augment de les precipitacions.

Feia quatre anys que no teníem al calendari un 29 de
febrer i aquest any va venir nevat. El flocs de neu que
van caure al Papiol van enfarinar el poble uns pocs
minuts però on sí que van deixar empremta van ser als
horts i camps del municipi. Als horts de Can Figueres
(veure les fotos) l’enciam lollo rosso i les cebes van que-
dar ben cobertes de neu. La nevada associada a les bai-
xes temperatures va arruïnar la collita de fabes (gairebé
tota) i la de carxofes.

La nevada del 29 de febrer

FFiittxxaa  TTèèccnniiccaa

“Tejidos Montse” | Roba de la llar | Pge.Bruch, 7. Papiol

HHoorraarrii::  

Dilluns, Dimecres, Dijous i Divendres de 10 a 14h i de 17 a 20

Dissabte de 10 a 14h

Dimarts i Diumenge tancat.

Montse Silvente a la seva botiga
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Ja som a la primavera i al mes d’abril, una època en la que
els llibres, les roses i el temps canviant i sorprenent prenen
tot el protagonisme.

LLLLIIBBRREESS:: No el trobem a cap llibreria, és en anglès, acaba de
sortir a la Gran Bretanya i encara no ha arribat la traducció.
La millor manera d’estar a l’última de les novetats editorials
d’arreu del món és connectant-se a:

>> hhttttpp:://wwwwww..aammaazzoonn..ccoomm

RROOSSEESS:: Per Sant Jordi una rosa. Si l’any que ve voleu regalar-la del
vostre propi roser faríeu bé en visitar aquesta pàgina d’Internet
que informa del secrets que amaga la flor més regalada del món.  

>> hhttttpp::////wwwwww..iinnffooaaggrroo..ccoomm//fflloorreess//fflloorreess//rroossaass..hhttmm

EELL  TTEEMMPPSS:: Si no sabem si demà farà bon temps o plourà la millor
manera de conèixer el que pot passar és connectant-se amb el
servei meteorològic de Catalunya. La seva pàgina web és la següent:

>> wwwwww..mmeetteeooccaatt..ccoomm

En x@rx@

Robert Langdon, un professor de la Universitat de Har-
vard, és de visita a París quan el desperta una trucada a
mitja nit a l'hotel. Algú li comunica que un vell curador del
Louvre ha estat assassinat, dins el museu i s'ha trobat una
xifra misteriosa al costat del cadàver....

Així comença la trama d’aquest excel·lent llibre que
barreja claus amagades, històries sobre l'Opus Dei i els
cavallers Templers, endevinalles, simbologia, històries i
llegendes, velles societats secretes...és una sensacional
novel·la de suspens, amb moltíssima acció i on és combi-
nen els misteris de la religió amb els enigmes de l'art. La
lectura es fa additiva i a mesura que avança el llibre, el lec-
tor es troba totalment submergit en la història, el que fa
augmentar les ganes per arribar al final.

*Si el Codi Da Vinci us atrapa i en acabat voleu seguir lle-
gint novel·les impregnades d’aquest caràcter, us reco-
mano:

Los pilares de la Tierra, de Ken Follet; El ocho i El círculo
màgico, de Katherine Neville; Iacobus, El origen perdido,
El salón de ámbar i El último catón de Matilde Asensi.

*I si voleu saber quelcom més sobre els Templers podeu llegir:

A la sombra de los templarios de Rafael Alarcón; La histo-
ria de los templarios de Martín Walker; Els Templers de
Jesús Mestre i Godes.

Des del Centre Municipal 

de Lectura
Et recomanem... UN LLIBRE per Elsa Garcia

“EL CODI DA VINCI” de Dan Brown,

Editorial Empúries
Sovint es parla de la Janis Joplin com una part de la petita

llista d’immortals dels anys 60: Jim Hendrix, Jim Morrison,

Brian Jones...Les seves conductes i el seu estil de vida  la van

caracteritzar com poques dins l’estètica particular dels seus

contemporanis. Una dona poc habitual d’aquella època que va

lluitar contra la hipocresia i la societat “conservadora” a la

que va pertànyer. Si, a més a més, profunditzem  en la seva

personalitat descobrim que fou una dona molt sensible. 

Pel què fa a la seva carrera musical, si es pren com a referència

als seus quatre anys amb la Big Brother & The Holding Company,

trobarem un temps on creà un treball magnífic que va superar tot

el què es considerà  en negatiu sobre la seva biografia. Aprofitant

les efemèrides i els aniversaris, les discogràfiques recuperen “als

grans” de la música per refrescar la memòria d’aquesta societat

accelerada. Un essential és la Janis...que recupera la nostàlgia

d’una època, d’una història. Celebrem-ho escoltant una de les

més conegudes veus més negres dels blues blanc. 

www.officialjanis.com/

JJaamm  SSeessssiioonn  ddee  llaa  SSeettmmaannaa  CCuullttuurraall

Enguany l’Escola de Municipal de Música del Papiol realitzarà

“la ja consolidada Jam Session “de la Setmana cultural del

Papiol que organitza l’AMPA de l’escola fent un  HHoommeennaattggee  aa

llaa  JJaanniiss  JJoopplliinn. Alumnes, professors i músics de la comarca es

reuniran el dia 3300  dd’’aabbrriill  aa  lleess  2222hh  aall  CCaasstteellll  ddeell  PPaappiiooll per fer

sonar aquelles músiques i reminiscències blueseres i recupe-

rar, d’aquesta manera, l’esperit d’aquella època que fou tan

significativa per la historia de la música.

Des de 

l’Escola de Música
Per Montse Faura

Janis Joplin immortal

El Cine-Club de Molins de Rei, situat a la Plaça Mercè Rodo-
reda nº1, projectarà aquest mes d’abril les següents pel·lícules:

■ AA  LLAA  CCIIUUTTAATT..  
2222  dd’’aabbrriill  aa  lleess  2222hh::
Dirigida pel director català Cesc Gay i protagonitzada, entre
d’altres, per Eduard Fernàndez, Mònica Lòpez i Maria
Pujalte. (en català). 

■ EENN  TTIIEERRRRAA  DDEE  NNAADDIIEE..  
77  ddee  mmaaiigg  aa  lleess  2222..0000hh
Una de les pel·lícules que millor retrata l’absurd de la guerra. Pre-
miada internacionalment, entre d’altres amb l’Óscar a la millor
pel·lícula estrangera. El film del director Danis Tanovic s’endinsa
dins la guerra de l’antiga ex Iugoslàvia amb molta ironia. 

Cine-Club de Molins de Rei
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¡Hola compañero!

Estic molt satisfet d’haver-te conegut.

T’ho he de dir perquè és el que sento.

Em mereixes tot el meu respecte. No és

fàcil, després de llargues jornades de

treball en un ofici dur com el teu, tenir

encara forces, il·lusió i ganes de perdre

unes hores del teu merescut descans

per treballar per a tots els teus veïns i

veïnes del poble, perquè poguessin gau-

dir d’unes bones festes: reis, carnestol-

tes, la Festa Major... Això és molt d’a-

grair, i ho faig així, públicament,

escrivint aquestes quatre ratlles.

Recordo el teu sentit de l’humor, una

mica “socarrón” com dirien a la teva

terra. Quan dins la Comissió de Festes,

discutíem alguna cosa, com per exemple,

com fer això o allò, tu amb el teu posat

seriós i com aquell que no vol la cosa,

feies les teves propostes provocadores;

tots emmudíem, i tots els ulls es concen-

traven en la teva persona. Aleshores tu,

també ens miraves i se t’escapava el riure

per sota el nas. La teva sortida havia ser-

vit per trencar aquella alegre disbauxa i

centrar-nos a tots, altre cop, en la feina.

M’agradaven les teves sortides. Sense tu

potser voler-ho, ens ajudaven molt.

Ara que t’has anat, vull que tothom

sàpiga del teu treball voluntari per a la

comunitat, el feies d’una manera humil,

sense estridències; sempre estaves a

punt quan se’t necessitava. Mai més et

podré dir aquell: ¡Hola compañero! quan

entraves a la reunió, però sempre por-

taré el teu exemple dintre meu.

En nom meu i de la Comissió de Festes

¡Adiós Juan Manuel, adiós compañero!

Salvador Auberni Serra

Exregidor de Cultura i Educació

Març de 2004

Carta a Juan Manuel Rubio

LL’’AAUUTTOORR

En Ricard Soy, va néixer a Molins de Rei

el 21 de maig de 1947 i va morir el 22 de

desembre del 2002. Va ser un escriptor

que malgrat néixer a Molins de Rei va

tenir arrels molts profundes a la població

del Papiol on va viure més de vint anys.

Va escriure cinc novel·les de ficció, amb

les que va participar en les convocatò-

ries del Premi Nadal, Premi Planeta, Fer-

nando Lara, Premi Herralde i també el

premi "Biblioteca breve" de l'editorial

Seix Barral.

També va escriure un llibre de poesia

(reflexions) un altre d'articles d'opinió

(reflexions 2), un llibre de records his-

tòrics (Sota l'estigma dels Requesens);

així com diversos fulls de caire polític i

cultural. Col·laborà amb els difícils

començaments de la revista "Llaç d'U-

nió (avui "El Llaç"), des de el 1962 fins

el 1974 i per últim va escriure un conte

per a nens de títol L'illa de les tres

pedres.

A la Biblioteca trobareu: L'illa de les tres

pedres, L'illa d'en Jop i Reflexions –I.

En record de Ricard Soy

EL PAPIOL

Al bell mig de la vall del Llobregat,

hi ha un poble, meitat vila, meitat ciutat,

que em te el cor robat.

No l’he buscat, tampoc l’he trobat

senzillament...tan sols, l’he mirat;

està en un lloc, tan bonic, tan bonic de

veritat,

que fins i tot, d’ell ja m’he enamorat.

Damunt d’un verd turó, i mirant al cel,

hi ha una punta d’agulla;

tan alta està, que fins i tot, es pot parlar

amb el mateix Déu;

és el cim del Puig, que Nostre Senyor té

com a guardià.

Al seu costat, l’Ermita de la Salut,

de la que tot el poble n’és l’ermità;

senzilla i petitoneta, però molt

bonica...això està clar.

Baixant per un frondós camí,

trobem un nou destí,

en són les Escletxes,

que com a llagues obertes damunt de la terra,

ens conviden a mirar dintre del seu cor,

ens endinsen en el seu interior;

semblen cosa del diable...semblen cosa

del Senyor.

Després, per tot arreu, s’amunteguen

centenars... milers d’arbres

i res més no es veu; tan sols cireres;

boniques arracades d’aigua i de mel,

que totes les primaveres,

ploren llàgrimes de foc pel vent, les plu-

ges i les pedres.

I allà al cim del poble, majestuós, quiet i

silenciós,

tenim un castell, que ens retorna a

aquells temps més vells,

és aquell que els meus avis ja miraven,

amb esgarrifances a la pell,

el mateix que avui em passa a mi, a tu... i

també a ell.



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. Direcció 93 673 00 22
Cicle Inicial 93 673 03 36
Educació Infantil 93 673 08 83
Escola Bressol El Cucut/Escola Música 93 673 12 79
Correus 93 673 02 40
Policia Local 93 673 20 00
Mossos emergències Trànsit 088
Bombers Sant Feliu 93 666 10 80
Piscina Municipal 93 673 03 96

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

Aigües 93 337 02 84
Fecsa-Enher  900 77 00 77
MOSECA (Manteniment enllumenat públic) 93 680 08 88
Catalana de Gas 900 75 07 50
ATENCIÓ AL CLIENT
Aigües 900 71 07 10
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 20.28 
8.36 14.28 21.14
8.58 15.03 21.58
9.33 15.33 22.40

Papiol BCN Terrassa

Dissabtes i festius   

5.08 10.45 18.45
6.15 11.45 18.45
7.16 12.45 20.57

7.45 13.45 21.45
8.16 14.45 22.16

8.45 15.45 22.39
9.16 16.45

9.45 17.45

Papiol        Martorell

Feiners

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

7.43 13.31 19.31
7.55 14.01 20.01
8.16 14.31 20.31

8.46 15.01 21.46
9.16 15.31 22.10

9.46 16.01 23.42
10.16 16.31 00.23
11.00 17.01

Papiol        Martorell

Dissabtes i festius

7.01 16.18
7.46 17.17
8.11 18.17
9.14 19.17

10.11 20.17
11.17 21.17

12.18 21.47
13.17 22.35
14.18 00.23
15.17

6.30
6.50

7.13
7.55
8.20
8.40
9.15

9.45
10.15

10.45
11.15

11.45
12.15

12.45
13.15

13.45
14.15

14.42
15.15

15.45
16.15

16.45

17.15
17.45
18.13

18.43
19.13

19.53
20.23
20.53
21.20
21.43

22.05

6.40
7.00
7.43
8.05
8.30
8.50
9.25
9.55

10.25
11.02
11.33

12.03
12.33
13.03
13.33
14.03
14.33
15.03
15.33
16.03
16.33
17.03

17.33
18.03
18.33
19.03
19.33

20.05
20.35
21.05
21.33
21.53
22.15


