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Els projectes
del PAM

Quan rebeu aquest número del Bat a
Bat ja haurem celebrat l’acte de

presentació del Pla d’Actuació Munici-
pal que conté els projectes més impor-
tants de l’Ajuntament fins a la fi de la
present legislatura.
A les pàgines interiors de la revista
s’han recollit les opinions dels regi-
dors i regidores que han de desenvo-
lupar el que s’ha projectat. En una
publicació que es reparteix conjunta-
ment amb el Bat a Bat, també es des-
criuen els projectes més importants
incorporats al PAM.
Aquesta explicació de les propostes en
les publicacions i en la revista, em per-
met concentrar-me en quins han estat
els objectius i les motivacions del Pla.
En primer lloc, que tots els projectes
es realitzaran. Crec que un dels pri-
mers objectius de la gestió pública ha
de ser la serietat. És per això que
hem posat molta cura en valorar que
és el que podríem fer en aquests tres
anys  i us asseguro que a l’acabar la
legislatura pot ser encara no haurem
inaugurat tots els projectes que pre-
sentem però sí haurem posat la pri-
mera pedra i estaran en fase de rea-
lització.
Tot això ho farem amb recursos pro-
pis però també amb l’ajut de subven-
cions de les administracions supralo-
cals que veuen amb bons ulls
l’empenta i la claredat d’objectius
amb els que s’està movent el nostre
poble.
Ho farem, també, com a continuïtat de
la tasca ja iniciada a l’anterior legisla-
tura. No hi ha un trencament, sinó una
continuïtat amb la tasca feta.
Finalment, ho farem amb il·lusió. Amb
la mateixa il·lusió i esperit de treball
que sempre hi posa tot l’equip de l’A-
juntament: tècnics i polítics. Amb la
mateixa il·lusió que m’agradaria trans-
metre a tots i que està basada en l’ob-
jectiu d’augmentar la qualitat de la
nostra vida col·lectiva a través de
cadascun dels projectes del PAM.

Los proyectos
del PAM

Cuando recibáis este número del Bat
a Bat, ya habremos celebrado el

acto de presentación del Pla d’Actuació
Municipal que contiene los proyectos
más importantes del Ayuntamiento
hasta el final de la presente legislatura.
En las páginas interiores de la revista
se han recogido las opiniones de los
regidores y regidoras que tienen que
desarrollar los proyectos. En una
publicación que se reparte conjunta-
mente con el Bat a Bat, también se
describen los proyectos más impor-
tantes incorporados en el PAM.
Esta explicación de las propuestas en
las publicaciones y en la revista, me
permite concentrarme en los objetivos
y las motivaciones del Plan.
En primer lugar, que todos los proyec-
tos se realizaran. Creo que una de las
primeras reglas de conducta de la ges-
tión pública tiene que ser la seriedad.
Es por eso que hemos puesto mucha
atención en medir que es lo que podrí-
amos hacer en estos tres años. Es
posible que al acabar la legislatura aún
no hayamos inaugurado todos los pro-
yectos que presentamos pero sí habre-
mos puesto la primera piedra y esta-
rán en fase de realización.
Todo esto lo haremos con recursos del
propio pueblo pero también con la
ayuda de subvenciones de las adminis-
traciones supralocales que ven con
buenos ojos el empeño y la claridad de
objetivos con los que se está moviendo
nuestro pueblo.
Lo haremos, también, como continuidad
del trabajo ya iniciada en la anterior
legislatura. No hay una ruptura, sino
una continuidad con el trabajo hecho.
Finalmente, lo haremos con ilusión.
Con la misma ilusión y espíritu de tra-
bajo que siempre pone todo el equipo
del Ayuntamiento: técnicos y políticos.
Con la misma ilusión que me gustaría
transmitir a todos y que está basada
en el objetivo de aumentar la calidad
de nuestra vida colectiva a través de
cada uno de los proyectos del PAM.

Albert Vilà
L’Alcalde
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Els quasi dos cents assistents, que el pas-

sat diumenge 5 de març van assistir al

gimnàs de l’Escola Pau Vila amb motiu de

la presentació del Pla d’Actuació Munici-

pal (PAM), van conèixer, de primera mà,

la feina que es farà els propers dos anys.

L’acte va servir per fer públics els

futurs projectes que l’equip consistorial

pretén posar en funcionament abans

d’acabar la present legislatura. L’Al-

calde, Albert Vilà, va ser l’encarregat

d’obrir la reunió i explicar, a mode d’in-

troducció, l’objectiu del PAM de la pre-

sent legislatura 2003 – 2007 i els

àmbits sobre els quals s’actuaria. Cada

regidor es va encarregar d’explicar més

detalladament els projectes del seu

propi àmbit de competència.

Joan Borràs, regidor d’urbanisme, va

tenir un paper destacat en la trobada

ja que va ser l’encarregat d’explicar

detalladament cadascun dels nombro-

sos projectes urbanístics. Amb l’ajuda

d’una impecable presentació digital

(powerpoint), va mostrar maquetes,

fotografies i plànols que van contri-

buir a facilitar la comprensió dels

assistents.

L’hora i mitja de presentació va ser-

vir, doncs, per consolidar els com-

promisos adquirits pel govern local i

per fer transparents els àmbits

d’actuació i el seu mètode de finan-

çament.

El públic atent a les explicacions de l’Alcalde

“L’equip de govern
va fer transparents 
els àmbits d’actuació 
i el seu finançament”

Joan Borràs – Regidor d’urbanisme: “El Centre Cultural Polivalent
ha de desenvolupar el paper d’equipament central del municipi”

Per què el “centre

cultural” no s’ha

projectat a l’antic

Casino?

El mal estat de

conservació  de

l’actual Casino feia

inevitable pensar

en la seva reforma

integral o, millor encara, la seva substitu-

ció per un de nou amb un millor funciona-

ment i més possibilitats d’actes i oferta

cultural. Aquesta va ser la primera inicia-

tiva de l’equip de Govern. Així doncs s’en-

carrega un avantprojecte i es valoren els

avantatges i inconvenients del projecte i

la ubicació.  D’aquest estudi es treuen

dues conclusions fonamentals:

1.- S’aprova el programa d’usos tal i com

s’ha redactat.

2.- Tot i que la ubicació actual facilita

iniciar les obres immediatament, ja

que el terreny és municipal, s’acorda

treballar amb la possibilitat d’ubicar-lo

en un altre terreny per tal de no cen-

tralitzar tots els equipaments, espor-

tius, escolars i culturals a la mateixa

zona del poble. 

Avui, existeixen dues possibilitats d’ubi-

cació en una zona del Papiol de futur

desenvolupament, més cèntrica i en el

que el Centre Cultural Polivalent, pot

desenvolupar el paper d’equipament

central de la població.

Quin ús se’n farà del Centre Cultural.

El nou Centre Cultural es dissenya per

donar servei a una població al voltant de

6000 habitants, en ell hi trobarem un audi-

tori o sala de teatre i concerts, la biblioteca

central del Papiol i tota una sèrie de sales

destinades a entitats culturals del Papiol.

Quin objectiu té el camí dels colors

La recuperació de la Façana Sud del

Papiol com a zona de lleure i de passeig.

També busca endreçar aquesta part de

la població. La idea principal és un camí

que actua con a columna vertebral

d’aquesta operació urbanística. Sobre

Joan Borràs

Amb l’assistència de quasi 200 veïns del municipi...

L’Ajuntament va presentar 
el Pla d’Actuació Municipal 2003 – 2007
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aquest camí es desenvolupa la recupe-

ració de la façana sud.

Quin es l’objectiu del Pla especial de

Protecció de Patrimoni Catàleg?

Donar resposta a una demanda histò-

rica de la població, la preservació de la

història i la cultura del Papiol reflectida

en els elements arquitectònics que han

estat lligats a aquesta història de la

població des de fa desenes d’anys i que

per a molts papiolencs formen part de

la seva memòria  col·lectiva. El Pla Espe-

cial és l’eina urbanística que ha de fer

possible la protecció d’aquests edificis

amb valor.

Amb quins criteris es decideixen les

actuacions sobre la remodelació dels

carrers?

Existeixen 3 línies d’actuació.

1. Carrers que s’han de fer de nou ja que no

estan asfaltats i no tenen elements bàsics

d’urbanització (voreres, enllumenat...)

2. Carrers en molt mal estat de conservació.

3. La zona central de la població.

En les dues primeres línies d’actuació

els criteris són:

- Aplicar materials de qualitat.

- Homogeneïtzar materials per tal de

dotar l’espai públic d’un acabat cohe-

rent i continu similar a tota la població.

- Aprofitar cada intervenció per substi-

tuir tots els elements de servei que es

creguin necessaris degut al seu mal

estat (aigua, gas, llum, sanejament...)

A la zona central de la població s’està

duent a terme un projecte de recupe-

ració de la mateixa a partir d’una

urbanització de carrers que ha de

portar a recuperar els carrers per a

vianants i no per a cotxes.

L’edificació de nous habitatges és un dels objectius del PAM

Què es remodelarà, concretament, de la

piscina?

Les obres que es duran a terme a la pis-

cina, pretenen reformar aquells elements

que estaven més degradats com ara els

vestidors, les platges o les instal·lacions

d’aigua, llum i calefacció. 

Una altra inversió que volem fer és

col·locar una coberta retràctil que per-

meti fer més polivalent un espai que funciona al llarg de tot

l’any i que s’ha d’adequar tant a la temporada d’estiu com a la

d’hivern. 

A nivell de la zona esportiva en general, també s’ha plantejat la

idea d’obrir un Bar.

En què millorarà l’usuari respecte la situació actual?

La segona fase esportiva pretén continuar amb la línia iniciada

a l’anterior legislatura. La inversió  que fem a les instal·lacions

de la piscina no té, només, una funció merament esportiva sinó

que compleix una funció social molt important. 

Pretenem que l’usuari pugui gaudir d’un espai obert i de tro-

bada, un espai on poder passejar i experimentar l’esport com

una pràctica de lleure que fomenti la relació entre les persones. 

En definitiva, ens disposem a millorar un espai primordial per a

la pràctica esportiva i humana.

Xavier Echegoyen

La cúpula de la piscina serà retràctil

Xavier Echegoyen – Regidor d’esports: 
“La segona fase engloba la remodelació total de la piscina”



En què consistirà el pla de dinamització

del comerç?

Realitzar un Pre-diagnosi del comerç del

Papiol amb la finalitat de detectar els

seus punts forts i les seves mancances i

en base aquestes, poder recomanar una

sèrie de línies estratègiques que ser-

veixin per a millorar la seva capacitat

competitiva.

Per fer-ho, l’objectiu que es planteja és:

Recollir informació sobre la situació del comerç a El Papiol, i

tots els seus condicionants externs d’urbanismes i d’infra-

structures, per a obtenir la informació necessària per a poder

fer un Pla d’Actuació Comercial, amb la finalitat de millorar

l’oferta i l’entorn urbanístic en el qual es desenvolupa.

Quines són les necessitats més urgents del comerç local?

La carta de clients perquè no s’ en vagin a les Grans Superfícies.
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Teresa Parra

S’analitzarà i es farà una diagnosi de la situació actual del comerç

Teresa Parra – Regidora de comerç: “Hem d’evitar

al màxim que el consum es traslladi a les grans superfícies”

Víctor Pérez – Regidor d’economia: 
“La majoria de les accions

es financen amb subvencions”

Com es finançarà el PAM?

Podríem assegurar que la majoria tindrà una finançament procedent de subvencions de diferents orga-

nismes oficials. Moltes de les actuacions del PAM encara no tenen finançament assignada perquè s’hi

està treballant per aconseguir-la.Victor Pérez

Maria Solè – Regidora de joventut:  “El Pla Jove s’està fent
de forma conjunta entre els joves del Papiol i l’Ajuntament”

En què consisteix el pla jove?

S’està elaborant el Pla Jove del Papiol i es

segueix les següents fases de construcció:

Estem fent una anàlisi de la realitat que

envolta els joves del poble.

S’han fet dues trobades anomenades, tro-

bada d’experts i trobada de joves. Aquestes

trobades han estar amb la presència d’una

tècnica de Secretaria General de Joventut

de la Generalitat, la qual ens està ajudant a elaborar el Pla.

Farem trobades d’àmbit intern entre els joves i l’Ajuntament.

Farem una síntesis de conclusions i actuacions que marcaran

les directrius de les polítiques de joventut per al nostre poble.

El Pla Jove neix per construir polítiques de joventut fruit de la

participació i la veu dels joves del poble. Que vol dir això? Vol dir

fer un Pla d’acció per recollir totes les propostes i treballar-les

conjuntament amb totes les regidories de l’Ajuntament.

És un pla que duen a terme els joves o l’ajuntament?

S’està treballant conjuntament entre les dues instàncies.

Maria Solé

El taller de noves tecnologies contribuirà  ala formació dels joves
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Joan Pagès – Regidor de mediambient: 
“Potenciem un sistema més còmode i eficaç”

Què és la recol-

lida de la brossa

porta a porta?

El sistema de

recollida PORTA A

PORTA és una evo-

lució del sistema

que apliquem: el

de RESIDU MÍNIM.

El programa metropolità PROGREMIC

PEL 2005 consta d’uns objectius que

van més enllà del sistema que apli-

quem ara, tot i que el que hem aconse-

guit fins ara, al Papiol, és del millor que

hi ha a tot Catalunya i amb molta dife-

rència de poblacions que disposen de

més recursos. 

La forma, doncs, de recollir els diferents

tipus de residus (matèria orgànica,

inorgànica, paper, vidre, voluminosos......),

enlloc de dur-los als contenidors dels car-

rers, posarem els contenidors de 10 ó 25

litres a les cases unifamiliars i de 120 litres

als edificis plurifamiliars, davant de l’habi-

tatge, a una franja horària determinada

(8-10 vespre), i amb una freqüència  el

més  extensa possible (4 dies orgànica,

inorgànica i 3 dies paper, cartró). Disposa-

rem d’un lloc de suport per aquells ciuta-

dans que no puguin treure al carrer els

residus dins la franja establerta. Aquest

sistema té com avantatge la millora en

qualitat i quantitat en el percentatges de

recuperació amb un estalvi tan econòmic

com millora mediambiental, portem

menys residus a l’abocador. 

També desapareixen dels nostres car-

rers el contenidors, menys el de vidre,

residu que se seguirà dipositant en els

iglús com fins ara. També es reforçarà la

recollida de voluminosos. La deixalleria

s’adaptarà millor a les necessitats. Tot

això acompanyat de campanyes infor-

matives per tal que tots puguem saber

com es fa. 

Amb tot això tenim la certesa que tin-

drem molta més recuperació dels resi-

dus i que tots plegats farem un consum

més sostenible a nivell mediambiental.

Què és el pla verd?

El Pla Verd és el full de ruta a l’hora de

projectar i construir els parcs jardins  i

espais verds, en definitiva, un projecte

global d’espais verds, parcs i jardins de

la població. 

Ho estem portant a terme, en primer

lloc, fent un estudi del que tenim i els

objectius que volem assolir. A partir

d’aquí i mitjançant l’ajuda d’un equip de

paisatgistes professionals, farem un

estudi de com i quina vegetació encaixa

en cada entorn on s’hagin de fer les

actuacions pertinents, ja sigui reformar

o crear espais nous. I a  partir d’això

crearem un model d’actuació que ens

doni uns espais integrats en el seu

entorn i que siguin mediambientalment

i econòmicament sostenibles.

Joan Pagès

Alguns dels contenidors que desapareixeran del Papiol amb la recollida porta a porta

Joan Puig – Regidor de recursos humans: 
“Tenim el personal adequat per desenvolupar

els nous projectes”

L’ajuntament compta amb els recursos humans suficients

per a la realització del PAM?

Sí, comptem amb suficients recursos humans per a realit-

zar el PAM, encara que sempre es poden millorar i adaptar

a les noves necessitats, s'ha fet un esforç important en

aquests darrers anys adaptant un nou organigrama en el

nostre Ajuntament, que això ha implicat renovació i adap-

tació del personal com també un esforç econòmic per part

d'Ajuntament per tal equiparar a la mitjana del Baix Llo-

bregat i s'ha reforçat especialment en personal Tècnic,

però que ara tenim suficients garanties per afrontar el

nostre PAM 2003-2007.

Joan Puig



L’escola no pot donar resposta en soli-

tari a les nombroses necessitats educa-

tives que planteja una societat tan com-

plexa com la nostra.

Davant d’aquesta realitat, ja fa anys que les

administracions locals posen a disposició

de les escoles activitats, programes i recur-

sos educatius. Els temes més comuns són:

activitats artístiques, educació en valors,

educació per la salut, educació pel consum,

el medi ambient i orientació professional.

Aquests recursos arriben a l’escola a

través de sessions impartides per un

especialista contractat per l’ajuntament

o a través de tècnics d’una Regidoria

que dissenyen i/o porten a terme una

determinada activitat.

Més recent i amb la idea d’ampliar

aquestes accions puntuals de les admi-

nistracions locals, és la filosofia de Ciu-

tat Educadora.

Darrera d’aquest concepte hi ha una

filosofia social que intenta implicar a

tota la comunitat en l’atenció educativa

dels infants i els adolescents. L’escola és

un agent comunitari més. La ciutat ha

de passar de ser un simple escenari de

l’acció educativa a ser un agent educa-

tiu. L’objectiu final és configurar els cen-

tres educatius com a autèntiques

Comunitats d’aprenentatge, obertes al

seu entorn laboral, social i cultural.

L’escola, especialment l’educació secun-

dària, passa per moments difícils. És

complicat portar a terme l’ideal d’una

escola que pugui donar resposta a tota

la seva diversitat: una escola per a

tothom, l’escola comprensiva.

Davant d’aquestes dificultats, que

sovint apareixen als mitjans de comuni-

cació tractades de manera poc útil,

s’han experimentat, des que es va ini-

ciar la Reforma, moltes estratègies d’a-

tenció a la diversitat i darrerament s’es-

tan posant molts esforços en el tema

de resolució de conflictes. Però la res-

posta per a molts dels nostres adoles-

cents, que se senten exclosos del sis-

tema educatiu, no es pot donar

simplement des de l’escola. Volen expe-

riències de vida autèntiques, les dema-

nen, necessiten tenir alguna cosa amb

la qual implicar-se de veritat: només

l’escola de la ciutat educadora els hi pot

donar resposta.

La comunitat d’aprenentatge és el prin-

cipal motor de formació i educació del

que pot disposar l’escola actual.

Aquests adolescents exclosos són els

primers a la llista d’espera.

L’Ajuntament del Papiol, a través de la

seva Regidoria d’Educació, ha fet reali-

tat, per a un petit grup dels seus ciuta-

dans més joves, aquesta filosofia social

de la Ciutat Educadora. Els ha propor-

cionat la possibilitat que tan desitjaven:

prendre contacte amb el món laboral,

per a confirmar o descobrir els seus

interessos i habilitats professionals.

Aquest projecte local li ha permès a l’es-

cola oferir a aquests adolescents un

projecte personal a mig camí entre el

món escolar i el laboral, que està per-

metent recuperar trajectòries escolars

de rebuig al sistema escolar i prevenir

conductes absentistes.

Aquest projecte està funcionant des de

març del 2004. Actualment participen

5 alumnes de 15 anys. La resposta edu-

cativa ha estat possible gràcies a la

voluntat política per part de la Regido-

ria d’Educació d’acomplir un paper

important en el procés formatiu dels

ciutadans i fonamentalment a la desin-

teressada implicació, com a agents

educatius, de les següents empreses

del municipi: Piscina municipal, Perru-

queria Montse Benito, Taller mecànic

Puigmadrona, Pastisseria Joan i Fuste-

ria Antonio.

Com a mestres ens sentim orgullosos de

treballar amb un Govern Local i amb

uns ciutadans que es donen l’oportuni-

tat de començar a convertir l’escola en

una comunitat d’aprenentatge oberta al

seu entorn social, laboral i cultural.

Creient que aquest programa és un

model per a qualsevol municipi que vul-

gui anar més enllà del discurs polític i

l’especulació teòrica i ideològica, con-

cretant el concepte de Ciutat educadora

en accions reals.

Equip psicopedagògic

IES Bernat el Ferrer 

El Papiol, ciutat educadora
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“la ciutat 
ha de passar de ser 
un simple escenari 
de l’acció educativa 
a ser un agent
educatiu”



El Casal d’avis Alexandre Figueras del Papiol ha condicionat el

seu menjador per a oferir dinar a tots aquells jubilats i/o pensio-

nistes que vulguin gaudir d’un deliciós àpat a un preu mòdic

(4€). El servei està disponible de dilluns a divendres de 13:00 a

15:00 del migdia, un horari flexible per a tots aquells que vulguin

obrir la gana fent una bona passejada pel castell.

El menú de càtering és variat i de bona qualitat. Els aliments que

se serveixen estan pensats per a una òptima i equilibrada ali-

mentació: poques proteïnes, molts hidrats de carboni, força

vitamines, fibra i gens de grasses. Salut i benestar es troben en

plats deliciosos i complerts com sopes, amanides, verdures, lle-

gums, carn, peix, pollastre, fruita o iogurt. 

Un menjador al servei de tots aquells papiolencs i papiolenques

que vulguin fer un dinar assequible i de qualitat.

10 bones excuses per anar a dinar al menjador 
del Casal d’Avis Alexandre Figueras:

1. Per menjar sa 

2. Per menjar a bon preu

3. Per no haver de rentar plats i

poder fer la migdiada més llarga

4. Per convidar a aquell amic que no

veies des de feia temps

5. Per poder repetir de plat

6. Per fer petar la xerrada amb el de la

taula del costat 

7. Per rememorar l’última victòria

del Barça

8. Per fer la partida de domino a

l’hora del cafè

9. Per a resguardar-se del fred en

companyia

10. Per no haver de desparar la taula

i poder veure El Cor de la Ciutat

Casal d’Avis 

Alexandre Figueras

Àngel Guimerà s/n

Tlf. 93 673 16 53

Al Casal d’Avis

“Restaurant” públic a bon preu
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La cuina del Casal d'Avis Fent una partida de domino després d'un bon àpat

El Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Cata-

lunya, a través de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials

(ICASS), ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a persones

amb dependències –fonamentalment gent gran- per tal que

puguin mantenir-se al seu entorn social i familiar habitual, a tra-

vés d’una prestació econòmica de fins a 240 euros mensuals que

es complementarà amb la prestació de serveis a domicili.

Aquesta convocatòria suposa una reorientació del programa

Viure en família en vigor des de l’any 2003 i garanteix la conti-

nuïtat de les ajudes atorgades en anys anteriors sempre i quan

els seus beneficiaris continuïn complint els requisits valorats en

el moment del seu atorgament inicial. 

Si coneixeu alguna persona que convisqui amb aquest grau de

dependència per dur a terme la vida diària o bé vosaltres matei-

xos penseu que compliu els requisits idonis per a ser beneficiaris

d’aquestes ajudes, no dubteu en demanar dia i hora a l’Àrea de

Serveis Socials de l’Ajuntament del Papiol on se us facilitaran els

impresos normalitzats. També els podeu aconseguir per Internet

a la web del Departament de Benestar i Família de la Generalitat

de Catalunya (www.gencat.net/benestar).

Pels interessats que vulguin beneficiar-se de l’ajut  per primer

cop caldrà que presentin, juntament amb la sol·licitud, la

següent informació:

a) Certificat de convivència

b) Els ingressos econòmics de l’interessat

c) Fotocòpia del DNI

Es podrà accedir a les ajudes del programa Viure en família fins

el dia 10 d’octubre d’aquest any. 

El Departament de Benestar i Família

S’obre una nova convocatòria d’ajuts 
a les persones amb dependències
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Des de l’abril de 1999 
el Papiol disposa 
d’un Centre de Dia obert 
a qualsevol persona gran
que vulgui tenir una atenció
personalitzada 
i que no pugui valer-se 
per si mateixa. 

L’objectiu general és proporcionar aten-

ció terapèutica diürna mitjançant progra-

mes de psicoestimulació global a nivell

cognitiu, psicosomàtic i social per preve-

nir situacions de major deteriorament

físic i/o psíquic. Incrementar o recuperar

l’autonomia personal dels usuaris i la

seva relació amb l’entorn, mitjançant la

millora de la mobilitat de l’usuari o donar

informació, orientació i recolzament a la

família sobre la malaltia, la seva evolució,

les prestacions socials existents i formes

de cuidar a la persona major per fomen-

tar el màxim la seva autonomia, són

alguns dels objectius més específics.

L’horari d’atenció es comprèn entre les

9:00 i les 19:00 del vespre oferint activitats i

serveis de tota mena: jocs d’estimulació psi-

comotriu, fisioteràpia, rehabilitació, esbarjo,

perruqueria i infermeria entre d’altres.

El Centre de Dia Josep Tarradellas, pretén

ser una alternativa a l’ingrés a una Resi-

dència i per tant la seva funció és prestar

un servei de suport a la família, d’acollida i

de convivència complementari a la llar.

Si esteu interessats en els seus ser-

veis, només cal posar-se en contacte amb

el propi Centre de Dia (93 673 01 90) o bé

trucant a l’Oficina de Serveis Socials de

l’Ajuntament del Papiol (93 673 02 20).

Quan es compleix el 6è aniversari de la seva inauguració...

El Centre de Dia Josep Tarradellas segueix oferint
els seus serveis a tots aquells que ho necessitin

Activitats que ofereix el Centre de Dia
INFERMERIA

Es vetlla pel benestar i la salut de les persones grans del centre

HIGIENE

Es dóna ajuda en la neteja personal a aquells que els costi fer-ho sols

FISIOTERÀPIA

Per fer desaparèixer els dolors musculars i activar l’esquelet

ESBARJO

Activitats entretingudes per estimular els sentits

PODOLOGIA

Tractaments personalitzats per mantenir, també,  la salut dels peus

ATENCIÓ

Tracte personal per conèixer els problemes de cadascú

ÀPATS

Servei de menjador per aquells que vulguin agafar energia 

PERRUQUERIA

Posem guapos/es a tots els  beneficiaris

REHABILITACIÓ

Exercicis constants per activar zones concretes del cos 

TRANSPORT

Es pot sol·licitar un servei adaptat pels desplaçaments

“El Centre de Dia Josep Tarradellas pretén ser una
alternativa a l’ingrés a una Residència”
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Vols reciclar la matèria orgànica a casa?
Apunta’t al taller de compostatge casolà!
Des de fa cinc anys, a més
de les recollides de paper 
i vidre, al Papiol realitzem 
la recollida selectiva 
de la matèria orgànica. 
La matèria orgànica 
recollida es porta a 
la planta de compostatge 
de Torrelles on segueix 
un procés pel qual esdevé
un adob anomenat compost. 

Malgrat que l’habitual és que a les grans

ciutats la matèria orgànica es tracti en

aquestes plantes, el compost també el

podem fer a casa i utilitzar-lo per ado-

bar plantes, jardins o horts. El compos-

tatge casolà és un procés senzill, que

pot realitzar tota família que tingui un

mínim espai de jardí, patí o, fins i tot en

un balcó. Amb el compostatge casolà, el

que fem és reproduir a casa el procés

pel qual al bosc es produeix l’humus.

Per què fer compostatge casolà?

El compostatge casolà no comporta

gaire feina: només cal separar les restes

orgàniques de la cuina i les restes del

jardí, tal i com ja fem ara, i dur-les al

compostador en lloc del contenidor de

matèria orgànica. 

Recuperar a casa els residus orgànics que

generem és la manera més eficient i res-

pectuosa amb el medi de recuperar la

matèria orgànica ja que estalviem el trans-

port de la matèria orgànica a la planta de

compostatge (reduïm les emissions de

contaminants) i no cal usar maquinària

per fer el procés. A més, si teniu afició per

la jardineria o teniu un hort, podeu fer ser-

vir el compost obtingut per adobar les

plantes en comptes de fer servir fertilit-

zants químics. D’aquesta manera, tan-

quem a casa mateix el cicle de la matèria. 

El taller de compostatge casolà

Malgrat que és un procés en el qual inter-

venen microorganismes, si es fa com cal

no comporta problemes de males olors o

de presència de mosques. Per facilitar la

realització del compostatge casolà a

totes les persones que hi estiguin interes-

sades, l’Entitat Metropolitana del Medi

Ambient (EMMA), juntament amb l’ajun-

tament del Papiol, han organitzat un

taller d’introducció al compostatge

casolà que tindrà lloc el proper dissabte

2 d’abril a les 11 del matí a l’escola

municipal. En aquest taller es donaran

les nocions bàsiques per a començar a

fer compostatge a casa: què s’hi pot

posar, com controlar la humitat i la tem-

peratura... a més, l'entitat cedirà un com-

postador a cada persona interessada i

s’aportarà un expert en compostatge que

farà el seguiment dels compostadors i

assessorarà els “compostaires”.

Actualment són moltes les persones que

en practiquen a les seves llars i existei-

xendivreses xarxes (algunes locals i d’al-

tres supra-locals, com la XACC, Xarxa

d’Amics i Amigues del Compostatge

Casolà) que agrupen aquests practicants.

Per a més informació podeu entrar a la

pàgina http://cepa.pangea.org/xacc/

CEPA

Inscripcions al taller gratuït
de compostatge casolà

Si esteu interessats a participar al taller gratuït de compostatge casolà 

només cal que us poseu en contacte amb l’ajuntament 

(93 673 0220 o mediambient.elpapiol@diba.es)

i que doneu les vostres dades personals i de contacte.
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Partit benèfic

La penya PIRATA BU 

va resultar la guanyadora de la lligueta.

La penya EKIPO a punt per entrar 

al terreny de joc.

Els músics de la Banda Municipal van ser els

convidats de l’acte.

El Cor Jove de Cors de Clavé van fer participar al

públic assistent cantant animats ritmes de gòspel.

Mentre uns juguen... 

altres escalfen la banqueta.

Una jugada de perill que va sentenciar el partit

El final del partit es va celebrar amb bon

humor i un bon munt de joguines pels infants.

Concert de santa eulàlia

La coral Els Rossinyols, els petits cantaires

del Papiol, van oferir un concert a l’Església

del poble durant la festa de Santa Eulàlia el

passat 12 de desembre a les 19:00 de la tarda.

La coral La Perdiu també va fer una exhibi-

ció de cants corals tradicionals per celebrar

la festa d’hivern del Papiol.

Cavalcada de reis

1 A primera hora de la tarda es

comencen a fer els prepara-

tius per a rebre la visita de

ses Majestats.

2 Els nervis són evidents i hi

ha alguns que proven d’a-

dormir-se abans d’hora per

fer més curta l’espera.

3 Els tres patges es preparen

per acompanyar als reis fins

les carrosses.

4 Comença el trajecte pels

carrers del Papiol.

5 L’alcalde rep a ses Majestats

els Reis d’Orient a la porta

de l’Ajuntament.

6 La música és essencial per

animar la cavalcada de reis.

7 L’alegria i la felicitat dels

més menuts es podia veure

en totes les mirades.

8 Els més despistats van

poder entregar la carta a

última hora.

9 Fins i tot els grans van tenir l’o-

casió de fotografiar-se amb els

protagonistes de la jornada.
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Plens municipals del mes de gener de 2005

El Papiol augmenta 
el nombre de la seva població
L’Ajuntament ha aprovat la xifra de 3628 habitants com a nombre oficial de la població actual del Papiol. El nombre ha estat el  resultat

de la revisió al Padró Municipal del Papiol referida a l’1 de gener de 2004 i facilitada per la Presidenta de l’Institut Nacional d’Estadística

(INE) i pel Director General per l’Administració Local.

L’augment percentual del nombre d’habitants demostra que el Papiol s’està convertint en la residència d’aquelles parelles i joves

que no poden adquirir un pis a la ciutat comtal a causa de l’elevat cost de compra i lloguer.

Subvencions per l’esport

La Diputació de Barcelona concedeix 2500€ 

per desenvolupar un programa esportiu municipal
El Consistori ha aprovat, per majoria, acceptar l’ajut, per import

de 2500 euros, concedit per l’Àrea d’Esports de la Diputació de

Barcelona. Aquesta subvenció servirà per a realitzar activitats

incloses dins del programa municipal “Jocs Esportius Escolars”

que contribuirà en la formació pedagògica i esportiva dels

alumnes que el cursin.

Cal recordar que l’esport, a través de l’exercici i aprenen-

tatge dels ideals olímpics, és una eina alternativa per

fomentar el camí cap a una cultura de la pau i assolir el

creixement sostenible, sobretot en països en vies de des-

envolupament. A més, en societats on les polítiques tradi-

cionals no han aconseguit combatre amb èxit la segrega-

ció social, l’esport s’ha convertit en l’eina que possibilita la

integració social. Aquesta integració, fins i tot, transcen-

deix les fronteres. 

El programa “Jocs Esportius Escolars” difón els valors de l’olim-

pisme, presents en qualsevol pràctica esportiva, i per això s’ha

de convertir en l’arma educativa perquè els pobles puguin cons-

truir un espai de tolerància que els permeti trobar el seu camí

cap a al integració i el desenvolupament.

Els passats 20 i 25 de gener van tenir lloc, a la sala de plens de l’Ajuntament, els primers plens de govern
municipal de l’any 2005. El primer de caràcter ordinari i el segon extraordinari per votar els representants
de les meses electorals amb motiu dels comicis pel referèndum de la Constitució Europea. Els temes més
importants que es van dur a votació en el ple del 20 de gener van ser l’aprovació de la xifra oficial de la
població a data 1 de gener de 2004, l’acceptació d’una subvenció pel foment de la recollida selectiva de
matèria orgànica i una altra per a subvencionar un programa municipal esportiu.

FE D’ERRADES
Al número anterior (nº29) del Bat a Bat, a l’article on s’indicava
que José Maria Romero dimitia com a regidor del PSC, es feia
una menció explícita indicant que havia estat Alcalde del Papiol
pel Partit Socialista de Catalunya. Aquesta informació no era
correcta ja que quan va ser Alcalde pertanyia a un partit inde-
pendent.

L’Agència Catalana de Residus del Departament de Medi

Ambient  i Habitatge dóna 19.618 euros a l’Ajuntament del Papiol

per contribuir al foment de la recollida selectiva de matèria

orgànica.

La subvenció s’ha aprovat per majoria absoluta al Ple del dia

20 de gener contribuint així en un dels punts del Pla d’Actua-

ció Municipal.

Subvencions pel mediambient

La recollida selectiva beneficiarà al mediambient
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l’ajuda de l’Escola Pau Vila i la Regidoria d’Esports de l’Ajunta-

ment, va coordinar un cicle de conferències sobre la prevenció i

el comportament a seguir davant el consum de drogues. 

Les xerrades, destinades a contribuir en la formació dels moni-

tors i monitores de l’entitat i aprofundir en el coneixement de

pares i alumnes, van tenir una gran acceptació entre el públic

assistent. El petit curs, dissenyat per psicòlegs de Mensalus i

Ambit Esports amb el suport del Departament de Salut de la

Generalitat de Catalunya, constava de tres fases formatives

amb un contingut comú com a eix argumental però dirigides a

tres segments de població diferenciats: educadors, pares i

alumnes. 

La primera fase del cicle formatiu es va realitzar el 8 de gener

amb una sessió de 4 hores per a tots els monitors i directius de

l’Esport Base. La segona, va tenir lloc el 27 de gener i anava des-

tinat a donar informació general als pares sobre la problemàtica

de les drogues. La tercera fase es realitzarà al llarg del proper

mes de març i constarà d’una sèrie de tallers orientats a parlar

de la prevenció de la drogaaddicció als alumnes.

En línies generals i tal i com va apuntar la conferenciant i Doctora

en Psicologia de Mensalus i Ambit Esports, Marilem Barceló, es

pot afirmar que un adolescent esportista, amateur o federat,

presenta menys risc de consum de drogues que la resta. 

Després dels bons resultats que s’han obtingut amb aquest

cicle pedagògic i informatiu, la junta de l’Esport Base es plan-

teja continuar amb la línia educativa iniciada aquest any per tal

de consolidar la millora qualitativa de l’entitat i garantir el seu

creixement positiu.

Per conscienciar a la població...

L’Esport Base va celebrar un cicle 
de conferències sobre el consum de drogues

Des del 19 de febrer, el Papiol és repre-

sentat, per primera vegada en molts

anys, als Jocs Esportius Escolars de

Catalunya de Natació. La trobada, que

va tenir lloc a la piscina municipal de

Sant Esteve Sesrovires, va significar un

pas important pel municipi del Papiol. 

Els Jocs Esportius Escolars de Catalunya

(JEEC) és un programa planificat i dirigit

pel Consell Català de l'Esport de la Gene-

ralitat de Catalunya, que té com a objectiu

principal impulsar un model d'esport esco-

lar que inclogui els vessants educatiu,

recreatiu i competitiu. D’aquesta manera,

es pretén que aquesta pràctica esportiva

permeti la màxima participació entre la

població escolar, fent-la compatible amb la

transmissió de valors educatius i estructu-

rant-la per grups d'edats en funció dels

cicles d'ensenyament de primària i

secundària. L’última trobada dels JEEC de

Natació, celebrada a principis del present

mes de març a Sant Andreu de la Barca, ha

posat de relleu la gran motivació que des-

perta, en els 13 nens i nenes escollits

d’entre tots els inscrits als cursets de la

piscina, competir en uns jocs com aquests. 

Els nedadors que es van inscriure en la

competició van quedar en les millors

posicions i per això podran prendre part

a les fases comarcals.

Per primer cop en molt de temps...

La natació del Papiol torna 
a estar representada als Jocs Esportius Escolars

Els monitors es van reunir a una de les aules de l’escola Pau Vila

El representants del Papiol s’han classificat per les fases comarcals
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Entre les novetats del nou
any, trobem dos grans i impor-
tants iniciatives legals recents
i que representen un pas
important i decisiu a nivell
social. 

La nova Llei Integral Contra la
Violència de Gènere garanteix
i protegeix a les víctimes de la
violència de gènere, dotant-les
d'una sèrie de mesures que
garanteixin els seus drets tant
a nivell laboral, com sanitari,
ajudes econòmiques, ensenya-
ment, justícia i serveis. Des de
gener a setembre de 2004 van
haver 43.569 víctimes de la
violència de gènere a nivell
estatal. 

Altre gran avanç legal, ho
constitueix la nova Llei del
Divorci de la qual cal destacar
que agilitza els tràmits per a
aconseguir-lo, podent fer-se a
instàncies d'un sol cònjuge i
sense haver d'al·legar un motiu
determinat. 

Carmen Chacón, en una con-
ferència sobre els Drets
Civils portada a terme el 28
de gener passat, manifes-
tava que “si no hem de justi-
ficar-nos quan ens casem,
perquè hem de fer-lo per a
divorciar-nos?” 

En la mateixa conferència va
parlar sobre la polèmica cre-
ada entorn a l'ensenyament
de la religió, indicant que  “els
socialistes estem convençuts
que l’ensenyament de la reli-
gió és un dret i no un deure,
una opció que tenen pares i
mares per a l’educació dels
seus fills”.

Per aquest motiu, va afegir, el
PSC treballarà “perquè profes-
sors i professores de religió
estiguin emparats pels drets
constitucionals i pels drets
recollits en l’estatut dels treba-
lladors”.

Un pas endavant 
en els drets civils

És conegut que per sobre de
les paraules i dels escrits fona-
mentats en critiques poc
objectives o intencionades i
mitges veritats, realitzades
amb l’objectiu d’obtenir un
benefici immediat, el temps
acaba donant la raó a aquells
que més han cercat la veritat i
el bé comú per sobre d’interes-
sos personals.
Convergència tenia raó quan:
Va determinar que els indus-
trials dedicats a la compra-
venda de vehicles, ubicats a la
carretera de Molins de Rei a
Rubí, cessarien la seva activi-
tat al ocupar els terrenys les
noves infrastructures ferrovià-
ries. La diferència és que l’a-
rrogància de l’actual govern ha
arribat al mateix punt previst
per CDC amb el cost d’uns
quants milers d’Euros, en ges-
tions judicials sense efectivi-
tat, que podien haver subven-
cionat les activitats de les
nostres associacions culturals i
esportives.

Convergència veu amb preocu-
pació com, malgrat la seva opo-
sició quan estava al govern, els
murs de les noves infrastructu-
res ferroviàries van modificant i
substituint la visió dels camps
existents a la sortida del poble,
malgrat la protecció que havien
de rebre al formar part del Parc
Agrari del Baix Llobregat. CDC
lamenta que el govern única-
ment parli del tren d’alta veloci-
tat, que té un impacte ambiental
menor, i amagui la línia ferrovià-
ria de mercaderies que realment
és la causant dels murs i la
modificació visual de la zona.
Esperem que algun “graffiti”,
amb una bona dosi d’art, ens
suavitzi la dura visió d’uns
murs que tècnicament podien
haver estat substituïts per una
altra estructura més lleugera i
amb un menor impacte
ambiental i visual. ¿Que rebrà
el poble del Papiol en compen-
sació per tot el que representa
suportar tota aquesta infras-
tructura d’utilitat general?.

I Convergència
tenia raó

La secció local d’ERC del Papiol
ha volgut aportar, enguany, la
participació activa dels nostres
diputats, aquells que han aconse-
guit fer notòria la presència d’Es-
querra Republicana tant a nivell
estatal com parlamentària. Amb
la seva visita al municipi s’han
volgut difondre, a la població, les
seves aportacions a les actuals
polítiques i el funcionament dels
seus càrrecs en les diverses insti-
tucions. Amb aquestes xerrades
a càrrec de personalitats com
Puigcercós, Tardà, Porta o Amo-
rós, s’ha demostrat, un cop més,
que som un partit imprescindible
pel bon funcionament governa-
mental, que aportem idees pro-
gressistes i fomentem un autèn-
tic esperit catalanista. 
El 2005 es plantejarà com un
nou repte polític: continuarem
aportant testimonis de les per-
sones del nostre entorn que tre-
ballen dia a dia en les polítiques
socials, aquelles que ens afecten
a tots. És important que el poble
del Papiol sàpiga i entengui que

a través de la secció local es
poden aportar idees que acabin
essent importants pel futur del
municipi. Nosaltres ja ho hem
fet, ja hem aportat idees que
s’han aprovat a nivell pressu-
postari al Congrés dels Diputats
de Madrid. És per això que conti-
nuarem mostrant suggerències
al programa de conferències per
tal que hi hagin resultats posi-
tius pel demà del Papiol. 
Jordi Portabella va ser l’últim
convidat. Li vam demanar que
realitzés un estudi per a la ins-
tal·lació del Zoològic de Barce-
lona al municipi (entre Can
Parera i la Pedrera Berta). Volem
que el Papiol esdevingui un espai
turístic/cultural i que l’abocador
desaparegui del marc paisatgís-
tic. Segons ens han informat,
l’estudi s’està duent a terme. Vin-
dran altres consellers durant el
2005 i continuarem fent propos-
tes de futur perquè el Papiol
sigui el referent que tots volem.
Salut, República i bon any 2005

Secc. ERC El Papiol

RESUM 2004 

La falta de recursos econòmics
a causa d’un mal finançament és
una de les coses que afecta el
nostre municipalisme des del
retorn de la democràcia.
La Federació Catalana de Munici-
pis (FCM) ha elaborat un informe
en el que es detalla l’anomenat
deute històric del govern central
cap els municipis. Aquest és un
deute que s’ha anat acumulant els
últims 25 anys com a conseqüèn-
cia dels serveis que els municipis
es veuen obligats a fer-se càrrec
sense que ningú els hi pagui ja que
els ciutadans, quan tenen necessi-
tats, la primera administració a la
que es dirigeixen és la municipal.
Atenció social a les persones
necessitades, cura de l’emigració i
recentment aplicació de la llei
integral de violència de gènere,
són exemples de qüestions que
els ajuntaments han assumit
sense que, posteriorment, ningú
els hi retorni les despeses que
això comporta. L’estudi de la FCM
senyala que aquestes qüestions
signifiquen el 30% del que gasten

els municipis. Més recentment, la
desaparició de l’Impost d’Activi-
tats Econòmiques decretat per
l’anterior govern del PP encara ha
afegit més dificultats als finança-
ments municipals ja que no s’ha
rebut una compensació suficient
per l’impost eliminat.
Creiem que la manera de treballar
per superar aquests problemes es
basa en dues direccions. D’una
part recomanem a l’equip munici-
pal que doni suport amb fermesa
a la Federació Catalana de Munici-
pis en les seves reivindicacions en
pro d’un millor finançament. Per
altra part, creiem que l’Ajunta-
ment ha d’establir les millors rela-
cions institucionals possibles amb
les entitats que poden canalitzar
subvencions i ajuts per les inver-
sions municipals. 
Des de Junts pensem que al apro-
var la possibilitat de la doble mili-
tància dels nostres membres, hem
obert el camí perquè aquestes
relacions amb les institucions,
liderades totes elles pels grans
partits, siguin les millors possibles.

Per un millor 
finançament municipal



El Papiol, un cop més, va organitzar la

seva pròpia celebració fent una gran rua

de disfresses i comparses pels carrers del

poble. La celebració va començar a les

20:30 del vespre a la Plaça de l’Església i

malgrat que el temps anunciava pluja, el

nombre d’assistents va ser tot un èxit. La

rua, encapçalada per les xarangues Los

Labradores i Los Naranjos va seguir pels

carrers Abat Escarré, Barcelona i Avin-

guda Generalitat de Catalunya fins a l’A-

juntament. Allí la reina del passat Carnes-

toltes, Francisca Hernández, va inaugurar

oficialment la festa des del balcó per tal

que el seguici pogués continuar el seu

recorregut fins arribar a l’escenari princi-

pal ubicat a la Plaça Doctor Barberà on

va tenir lloc l’exhibició de disfresses.

Una passarel·la sense complexos

A ritme de música ben animada, les com-

parses i les parelles van anar desfilant per

l’escenari deixant la vergonya a casa i

posant-li el màxim bon humor. S’hi van

poder veure representacions originals

com la de la comparsa Jau Coloma que va

reproduir un concurs de gossos d’atura o

d’altres més animades i contagioses com

la de la colla Jauminhos Brown on 30 per-

sones van imitar al músic brasilè ballant,

cantant i tocant els tambors seguint els

compassos de Maria Caipirinha, la seva

cançó més coneguda. També s’hi van

poder veure clàssics de carnestoltes com

fantasmes, escocesos, toreros, mosque-

ters, ninfas del bosc o fins i tot petites

aprenents de Maria Isabel que van imitar

els passos de l’estrella d’Eurojúnior a

ritme de Antes muerta que sencilla.

A moure l’esquelet!

Aquells que el cansament no els va dei-

xar fora de combat, van poder assistir al

gran ball de carnestoltes que es va cele-

brar a les 23:00 al Pavelló Municipal i

que va durar fins ben entrada la mati-

nada. L’Orquestra Eclipse va ser l’enca-

rregada d’amenitzar una nit plena de

cançons conegudes tan per joves com

per grans. Va ser a la mitja part del ball

quan es van fer saber els guanyadors

definitius, una tasca que va resultar difi-

cultosa pel jurat ja que el nivell de parti-

cipació i originalitat va ser molt alt. Tots

aquells que s’havien inscrit prèviament

al concurs podien optar als trofeus,

Carnesto l tes  2005
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Màscares, música i disbauxa 
omplen els carrers del Papiol
El passat dia 5 i 6 de febrer va tenir lloc la festa de la transgressió per excel·lència: 
el Carnestoltes, el moment idoni per a transformar-nos amb el que no podem ser la resta de l’any.

La comparsa guanyadora contagiava el seu ritme pels carrers del Papiol

Bona nit i tapa’t va obtenir el tercer premi a la millor comparsa

“Les comparses 
i les parelles van
deixar la vergonya 
a casa per desfilar
damunt de l'escenari”



però a l’hora de la veritat els premiats

van ser els següents:

� 1r premi comparsa

La Premsa del Cor

� 2n premi comparsa

La Tardor

� 3r premi comparsa

Bona nit i tapa’t

� Comparsa més original

Jau Coloma

� Comparsa més animada

Jauminhos Brown

� Comparsa infantil-juvenil

Las sirenitas bailando bajo el mar

� 1r premi individual

Atún Calvo

� 2n premi individual

Dulcinea del Toboso

L’antiga reina del carnestoltes també va

haver de cedir la seva corona a  Núria

Grau, la guardonada d’enguany i enca-

rregada d’inaugurar la festa carnava-

lera de l’any vinent.

La rua infantil 

Diumenge dia 6, els més menuts també

van poder gaudir del carnestoltes i ser

els protagonistes absoluts de la festa

malgrat les adversitats meteorològi-

ques. El mal temps va fer que la rua

infantil es traslladés directament al

pavelló municipal i a les 12:00 del migdia

és va iniciar la desfilada. Aquest va ser

el punt  i final d’un cap de setmana que

va engrescar tant a grans com petits a

continuar amb la festa l’any vinent. 

Les disfresses del Casal d’Avis

La vergonya tampoc va ser un impedi-

ment per aquells que diumenge 13 de

febrer van voler assistir a la festa de

Carnestoltes del Casal d’Avis Alexandre

Figueras. Música, ball i vestits d’època

van ser els elements bàsics d’una vet-

llada plena de creativitat i alegria, i és

que tal i com apunta Joan Amades al

seu Costumari Català:

"Aquest món és una bola

Y convé fer-la rodar,

Que’l ditxo ja ho diu ben clar:

Á las penas, xirinola”

Extret d’un prospecte de l’any 1905, 

de l’entitat Gatzara Contínua.

A: AMADES, Joan. Costumari català: 

el curs de l’any. Vol. 2, p. 511.

Carnesto l tes  2005
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Els orígens de la tradició
Carnestoltes és una paraula que deriva del llatí carnis cualis, és a dir, carns privades.

Es tracta d’una clara al·lusió a la prohibició de menjar carn durant els quaranta dies

de Quaresma.

De marcades arrels paganes, la festa és una evolució directa de les saturnals

romanes que celebraven la fi de l’hivern i el renaixement de la natura a la primavera.

El Carnaval significa, doncs, tres dies de divertiments públics, disbauxa i disfresses que

satiritzen la vida quotidiana i l’autoritat en un intent in extremis de gaudir dels sentits.

A continuació, el dimecres de cendra marca l’inici de la Quaresma amb el dejú i la

reflexió del "pols ets i en pols et convertiràs".

Dulcinea del Toboso 

recollint el seu premi damunt de l’escenari

El Carnestoltes infantil

Un Carnestoltes d’alta categoria 

al Casal d’Avis

Francisca Hernández, la reina del 2004,

a punt de ser destronada



L’OAC, inaugurada ara fa 2 anys, és la porta d’accés a l’Ajuntament

de tots els ciutadans, per a l’inici (i, en molt casos, tramitació com-

pleta) de qualsevol tipus de gestió o tràmit que es vulgui realitzar.

Aquesta Oficina no és un element estàtic, està en constant renovació,

incorporant cada cop més tràmits, per tal de facilitar al ciutadà els pro-

cediments i estalviar-li tots els desplaçaments que siguin possibles.

Comoditat en la tramitació del Permís de Circulació

La primera, i més important, és la tramitació del canvi d’adreça

en el Permís de Circulació.  Això implica que les persones que

s’empadronin al Papiol, ja no han de desplaçar-se a la Prefec-

tura de Trànsit (Edifici “La Campana”) per tramitar el canvi d’a-

dreça al Permís de Circulació del/dels seu/seus vehicle/es.  

Han d’aportar tota la documentació necessària a l’OAC, i

aquesta, mitjançant finestreta única, tramita el canvi de dades

amb Trànsit, retornant-li al ciutadà el nou Permís de Circulació

al seu domicili per correu.  

Facilitats per pagar els Cursets de la Piscina Municipal

En segon lloc, informem que la gestió de cobrament, altes, bai-

xes i modificacions dels Cursets de la Piscina Municipal l’ha

assumit l’OAC, amb la finalitat que els usuaris no hagin de diri-

gir-se a la Caixa del Penedès cada mes per fer l’ingrés per fines-

treta de l’import del curset i posteriorment portar el compro-

vant de pagament a la Piscina.  

Això ha implicat un canvi en la forma de cobrament, eliminant

l’opció de pagament mensual i cobrant-se en tots els casos per

trimestres sencers (amb excepció del 2n trimestre que només

estarà format per abril i maig). Per tant, qualsevol modificació

en els horaris o dies de Cursets,  canvis de dades bancàries, bai-

xes o noves altes, s’han de tramitar a l’OAC.  

Cànon del rebut de l’aigua

Per últim, informem sobre el darrer canvi en els rebuts d’aigua, del

que tant s’ha parlat. Tot i que això no és una iniciativa de l’Ajunta-

ment sinó de l’Agència Catalana de l’Aigua, l’OAC també facilita el

formulari-declaració que simplement han d’omplir per comunicar

quantes persones viuen a casa seva, adjuntant un certificat de convi-

vència (o bé autoritzant a l’ACA per tal que pugui accedir a aquesta

consulta de dades personals). Així, si a l’habitatge hi viuen menys de

4 persones, no cal fer res.  I si hi viuen més de 4 persones i això ja va

ser comunicat en el seu dia a l’ACA per gaudir de l’ampliació de trams

pel fet de conviure 5 persones o més, tampoc s’ha de tornar a fer.

Horari d’atenció

- Recordem que l’horari d’atenció de l’OAC és:

Dilluns a dijous:  de 9.00 a 20.00 hores, ininterrompudament.

Divendres:  de 9.00 a 15.00 hores.

Vigílies de Divendres Sant, Sant Joan, Nadal, Cap d’Any i Reis:

de 9.00 a 15.00 hores.

- Horari d’estiu (juliol i agost)

De dilluns a divendres:  de 9.00 a 15.00 hores.

En definitiva, la nostra finalitat és donar una bona atenció al

ciutadà per fer més accessible l’Ajuntament a tothom i donar al

ciutadà exactament el que ell espera rebre de l’Administració, i

hi treballem cada dia per anar-ho assolint.

L’OAC permet una atenció personalitzada

V i d a  a  l a  V i l a
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S’han incorporat noves gestions

L’Oficina d’Atenció al Ciutadà, millora dia a dia

Canvis en el cànon de l’aigua
A partir de l’1 de gener de 2005, ha variat la distribució dels

m3 d’aigua consumits , establint-se 3 blocs o trams en lloc

dels 2 que existien fins ara.  

L’import per m3 d’aigua del segon bloc (0,6456 euros) és

més car que al 1r tram (0,3167 euros), i en el 3r més encara

(1,2912 euros).  És a dir, està “penat” un consum excessiu

d’aigua per incentivar l’estalvi.  Per tant, el que és important

és no passar-se del 1r bloc, o passar-se el menys possible.  

L’altre canvi és que a partir de l’1 d’abril de 2005 es varia la

dotació bàsica per habitatge al primer tram que, per defecte,

passa de 4 a 3 membres.  

Aquí és on el ciutadà ha de moure’s:  en el cas que a l’habitatge hi

visquin 4 persones o més, el ciutadà ha de comunicar-ho a l’ACA

per augmentar el nombre de persones de la unitat de convivència

bàsica, amb la finalitat que li siguin ampliats els m3 dels trams del

cànon de l’aigua (primer bloc, per a 4 persones, 13 m3).

L’objectiu de l’OAC és facilitar els tràmits al ciutadà



Per facilitar el pagament

El microbús tindrà 
targeta pròpia
L’ajuntament del Papiol posarà ben aviat en funcionament una

targeta per poder facilitar el pagament dels trajectes del micro-

bús de l’estació. Aquesta iniciativa sorgeix amb l’objectiu de pro-

mocionar el transport, fer-lo més accessible i incentivar els reco-

rreguts interns dins del municipi. La targeta es podrà adquirir

per 3€ a l’estanc,  a l’ofi-

cina de La Caixa o bé al

mateix microbús i serà

vàlida fins a 10 viatges.

Amb l’arribada de la tar-

geta integrada, el micro-

bús farà dues parades

més al llarg del mateix

recorregut que realitza

en l’actualitat. Després

d’un any de la creació

del microbús de l’esta-

ció, es consolida la seva

funció com a transport

intern del Papiol i per

comunicar el poble amb

l’estació de la Renfe.

Carta des del Jardinet

La planta de Nadal
A tots ens agrada gaudir de les festes nadalen-

ques en pau i tranquil·litat, malgrat que aquest

any a alguns ens les han vingut a espatllar. Al Jar-

dinet del Papiol, la floristeria del poble, des de

sempre, per aquestes festes fem la campanya de

la “Poinsetia”, la flor de Nadal, que comporta una

venda important i ajuda a compensar dos mesos dolents con són gener i febrer.

Us podeu imaginar doncs, quina sorpresa vàrem tenir un bon dia en veure que

just davant de la floristeria, porta per porta, una paradeta del partit dels

socialistes regalava una flor de Nadal a tothom qui la volgués.

Naturalment, vàrem expressar el nostre malestar als qui portaven la parada esperant

que atendrien la nostra demanda i deixarien de repartir aquesta planta. Sorprenent-

ment no ens varen fer cap cas i van seguir regalant poinseties a molts papiolencs i

papiolenques que altrament haguessin comprat la flor a la nostra botiga. Certament,

és una curiosa manera de contribuir al desenvolupament del comerç del poble la que

tenen els socialistes locals, no us sembla? Si de totes totes volien tenir el detall de fer

aquest obsequi, no hauria estat més lògic encarregar les flors al Jardinet enlloc de

comprar-les directament a Mercabarna con varen fer? Com és que els socialistes

poden comprar com a majoristes? Com s’ho han fet? La veritat és que tot aquest

assumpte ens ha produït un profund malestar i esperem que no es tornin a repetir

situacions tant vergonyoses com aquesta. Gràcies a tothom.

Lluís i Montse / EL Jardinet del Papiol S.C.P. 
El Bus de l’estació realitzant una 

de les parades en el seu recorregut
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Recollida de joguines al Papiol
Ja han passat les Festes de Nadal i ja han

passat el Reis. Les joguines sempre són les

protagonistes d’aquestes dates tan espe-

rades per tots però sobretot pels infants.

Molts nens, per desgràcia, no podrien

obrir cap regal si no fos perquè existei-

xen organitzacions que, entre altres acti-

vitats, durant les festes nadalenques,

organitzen punts de recollida de jogui-

nes perquè aquestes arribin a bon port.

Donar una joguina no consisteix a donar

caritat, buidar armaris o reciclar arte-

factes que molesten a casa. Es tracta de

fer una mica de justícia i oferir solidari-

tat i generositat gratuïta.

Les joguines que es recullen es destinen a

famílies sense recursos suficients per a

comprar-les i es distribueixen en ludote-

ques, centres d’infantesa, centres educatius

i hospitals. Les grans organitzacions i les

que disposen de més mitjans envien les

joguines que queden per repartir, si en

sobra alguna, a projectes internacionals de

cooperació. No obstant, abans d’optar per

aquesta alternativa, s’intenta sempre cobrir

les necessitats dels col·lectius més propers. 

Les dades sobre famílies sense recursos

les faciliten les associacions, agents

socials, administracions i ajuntaments. La

confidencialitat està garantida. Les xifres

que ofereixen organitzacions solidàries

sobre recollides de l’any passat parlen de

la participació de milers de persones en

petits pobles i en grans ciutats. Sumant el

que ha recollit la Creu Roja i altres petites

institucions, es van reunir 300.000 jogui-

nes, encara que aquesta xifra no inclou

iniciatives petites però igualment impor-

tants d’associacions anònimes.

Aquest any un grup de joves del nostre

poble va fer saber a l’Ajuntament que volien

crear un punt de recollida de joguines i de

roba de segona mà. Vam fer una trobada

entre Creu Roja de Molins de Rei, el Joves

actius i l’Ajuntament i no va costar gens

posar-nos d’acord en fer aquest punt de

recollida. Aquest punt va ser a l’antic menja-

dor des del 24 de desembre al 5 de gener.

Aquest grup de joves també van orga-

nitzar, amb l’ajut de l’Ajuntament un

partit de futbol on també es van recollir

moltes joguines. També, com cada any,

es van recollir joguines a l’escola Pau

Vila fins el 22 de desembre.

En total, al nostre poble s’han recollit la

quantitat aproximada de 450 joguines i

això ha estat possible gràcies a tots aquells

que d’una manera o altre hi han col·laborat.

Vull acabar aquestes ratlles agraint la dis-

posició, desinteressada, d’aquests joves del

poble que demostren tenir una sensibilitat

humana en les necessitats socials.

MOLTES GRÀCIES

Maria Solé Catalán

Regidora de Joventut
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DDEE  CCOOLLLLSSEERROOLLAA  AALL  CCEELL  ((IIII))
La nostra muntanya està ben dotada d’elements que ens acos-
ten el cel, el més important dels quals és l’Observatori Fabra. En
un contrafort del Tibidabo, pel cantó de Barcelona, hi ha
aquesta històrica institució, ara ja centenària, la qual va consti-
tuir un avenç important per l’astronomia del país. Consta de
tres seccions: l’astronòmica, la meteorològica i la sísmica, i les
connexions internacionals de les seves tasques continuen
essent bàsiques.

Es va fundar per iniciativa de la Reial Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona –creada a instàncies del rei Carles III-, ja que
les instal·lacions que tenien a les Rambles havien quedat
obsoletes i perjudicades pel creixent desenvolupament de Barcelona. Els fons neces-
saris per la seva construcció van córrer a càrrec de Camil Fabra, marquès d’Alella,
amb un projecte que va dur a terme Josep Domènech i Estapà sota la direcció de l’as-
trònom Josep Comas i Solà. 

Des d’aquest observatori, Comas Solà va fer nombroses observacions i estudis amb
reconeixement internacional, de les quals, per la seva actualitat, cal destacar els
referents al satèl·lit de Saturn, Tità. Amb les seves observacions, a principis del segle
XXè, va deduir que aquesta lluna tenia atmosfera, quan sempre s’havia considerat
que els astres petits no podien retenir gasos atmosfèrics a causa de la poca força de
gravetat. La comunitat astronòmica internacional va rebutjar aquesta hipòtesi per
improbable –Comas Solà, per la seva banda, rebutjava la veracitat de la Teoria de la
Relativitat d’Einstein-, però l’any 1944 l’astrònom estadounidenc Gerard P. Kuiper,
amb instruments més potents i moderns, va trobar en les línies espectrals de Tità la
presència de gasos, amb el que es donava la raó a l’astrònom català.

La confirmació fefaent va arribar l’any 1980 quan la sonda Voyager I va passar-hi
a prop i va trobar un embolcall gasós compost per nitrògen i metà. Actualment hi
ha orbitant Saturn la sonda Cassini, de la qual va sortir l’emissari automàtic Huy-
gens en direcció a Tità la qual hi va aterrar amb èxit el 14 de gener per analitzar
amb detall aquest llunyà món. L’atmosfera d’aquest satèl·lit és molt similar a la de

la Terra primigènia i pot ser que hi hagi mars de metà o etè
líquids a causa de la baixa temperatura. I si hi ha compostos
orgànics, qui pot negar que hi hagi condicions prebiòtiques?
Aquesta sonda, en comptes d’anomenar-la Huygens, el des-
cobridor de Tità l’any 1655, potser s’hauria pogut batejar
Comas Solà en homentage a qui va intuir, a contra corrent,
que el principal satèl·lit de Saturn posseïa atmosfera.

Les nits d’estels que s’organitzen periòdicament a Vila Joana
són una manera d’apropar el cel dels astres al gran públic i
ajuden a fer comprendre que el firmament i els elements geo-
gràfics formen part de la mateixa natura, així com l’impres-
sionant centre divulgatiu CosmoCaixa, al redós de la serra. I
qui amb una mica – o molta- imaginació vol fer-se càrrec de

com és Mart, que s’apropi en època de sequera a la Pedrera dels Ocells, al puig d’O-
lorda. El terrreny ferruginós oxidat i pedregós dels bassals secs és un model a
escala reduïda del que són els deserts marcians.

En casos de fenòmens astronòmics puntuals, com l’aparició de cometes especta-
culars, eclipsis, trànsits de planetes pel Sol i pluges d’estrelles, Collserola con-
grega un bon nombre d’afeccionats i curiosos que desitgen disposar d’un cel que,
tot i que s’allunya molt del que es pot considerar bo, permet gaudir una mica
millor de transparència atmosfèrica. Així és que els municipis que estan frec a
frec amb aquesta serralada tan singular val la pena que tinguin cura de conser-
var-la i no arribar a un grau de degradació irrecuperable. Encara que molts ho
ignorin i d’altres facin prevaldre els interessos econòmics personals per damunt
de l’interès comú, els humans necessitem d’espais naturals per sentirn-nos més
aprop de la natura, ja que, en definitiva, tots formem part del Cosmos.

Qui es vulgui introduir més a fons en aquest microcosmos naturalista es pot dei-
xar guiar pels llibres Itineraris per Collserola, d’Ignasi Forcada i El romànic de
Collserola, de Francesc Móra editats per Publicacions de l’Abadia de Montserrat.

Jaume Sacasas

Febrer del 2005

L’Observatori Fabra domina 
la “galàxia” Barcelona.

El passat 26 de gener, els alumnes de segon cicle superior de l’Es-

cola Pau Vila van abandonar les seves aules habituals per fer una

activitat escolar diferent a les que estan acostumats. Per un dia

van deixar de banda llibres, quaderns i llibretes per poder assistir a

un exercici pedagògic més divertit i entretingut: prendre conscièn-

cia de com es governa internament un poble com el Papiol. 

La classe de 6è es va dividir en dos equips de treball. El primer

grup es va dirigir a l’Ajuntament amb l’objectiu d’entrevistar a

l’Alcalde del Papiol, Albert Vilà. El qüestionari integrava pre-

guntes de tota mena, des de dubtes sobre la dificultat d’orga-

nitzar adequadament el poble com d’altres més curioses i

divertides. Després de respondre tots els dubtes plantejats,

els alumnes van poder gaudir d’una visita guiada pel Consis-

tori, descobrint els diversos departaments i fins i tot els

racons més amagats.

El segon grup va visitar la Prefectura de la Policia Local per pre-

guntar al màxim responsable, Juan Pedro Raya, aspectes

concrets de la seva funció al poble.

Aquesta activitat, integrada en el temari escolar, pretén ser

un clar incentiu en la dinàmica educativa tradicional, un exer-

cici necessari que permet una formació participativa i exem-

plificadora per aquell  alumne que vol conèixer com funciona

la seva ciutat.

Per a conèixer com s’administra un municipi com el Papiol...

Els alumnes de 6è de l’Escola Pau Vila visiten
l’Ajuntament i la Prefectura de la Policia Local

Els “petits periodistes” al despatx de l’Alcalde

Astronomia



Lleuger increment 
del NO respecte al Baix Llobregat

El Papiol diu SÍ a la Constitució
Europea i registra 
una abstenció superior al 60%
La jornada electoral del Referèndum per a la Constitució Euro-

pea, que va tenir lloc el passat 20 de febrer, es va saldar amb uns

resultats molt significatius tan a nivell local com estatal. 

El Papiol, de la mateixa manera que la resta de l’Estat, va

enregistrar un percentatge d’abstenció molt elevat (61’2%).

Del 38’8% de participació, el SÍ es va imposar amb un

62’4% vers un 29’4% dels vots pel NO i un important 7’8%

de vots en blanc. Només 3 vots dels 1102 totals van declarar-

se nuls ja fos perquè estaven guixats o bé perquè en un

mateix sobre s’hi trobaven dues butlletes amb contingut

contradictori.

Pels papiolencs i papiolenques aquesta va ser la primera jornada

electoral que van poder exercir el seu dret a vot a les aules del

nou edifici de l’Escola Pau Vila. La nova ubicació de les meses

electorals pretenien eliminar les barreres arquitectòniques que

es podien trobar a les antigues aules de l’Escola situades al

carrer Doctor Trueta núm.2 i facilitar l’accés a persones grans o

amb mobilitat reduïda.
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Temperatura Màxima:
19.3 ºC, el dia 13

Temperatura Mínima:
-2.5 ºC, el dia 1

Precipitació Mensual:
31.5 L/m2

Velocitat Màxima del vent:
59.4 Km/h, el dia 14

FEBRER 2005

Temperatura Màxima:
29.2 ºC, el dia 20

Temperatura Mínima:
-4.5 ºC, el dia 28

Precipitació Mensual:
0.2 L/m2

Velocitat Màxima del vent:
73.4 Km/h, el dia 25

GENER 2005

La meteorologia
per Joaquim Serra

La Coral La Perdiu 
i els Rossinyols Novells 
obren les portes 
a futurs cantants
Som les corals La Perdiu i també l’infantil-juvenil Els Rossinyols

Novells. La primera té 105 anys i la segona 55, ja es pot fer el càl-

cul de les generacions d’aquest poble que hi ha passat ja que

som les més antigues del Papiol.

Nosaltres estem sempre presents: per Pasqua (cantant per tot el

poble), per la setmana cultural, per la festa de la cirera, cantant

la santa missa a les festes senyalades, per la festa major d’hi-

vern, nadales...

També fem concerts convidant a d’altres corals i anem convi-

dats a fora donant projecció al poble del Papiol. En fi, no

sense sacrifici ens esforcem perquè aquesta tradició tingui

continuïtat.

Avui que molts pobles, inclòs el nostre, intenten recuperar les

coses que es feien antigament com labors, plats de cuina, estris

del camp, ... hem cregut que és un moment molt adequat per fer

una memòria del que han estat, són i seran aquestes corals, les

quals mantenim vives amb molta dignitat.

Ens creiem en la necessitat de fer aquesta crida, demanant nous

cantaires. Sobretot per la coral infantil. Demanem a pares i

mares del Papiol que animin als seus fills a participar amb la

coral i gaudir d’aquesta tradició tan bonica, cultural i pacífica.

Tenim mestres professionals i us garantim que es trobaran en un

ambient molt acollidor. Proveu-ho!

Pels grans us esperem els dilluns a les 9 del vespre al Casal del

Jubilat (C/Àngel Guimerà, 3 1ª planta) i pels petits, els divendres

a les 8 del vespre.

Si voleu sol·licitar més informació truqueu a Mª Rosa Suau Clua

(93.673.00.82) o bé a Angelina Llopart (93.673.07.84).

Coral La Perdiu
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>> hhttttpp::////wwwwww..aarrrraakkiiss..eess//~~bbaallbbiinnoo//iinnddeexx..hhttmm

CIBERMAGIA: Per a convertir-vos
en uns autènctics Harrys Potters
no dubteu en visitar aquesta web
plena de trucs de màgia per
amenitzar una tarda avorrida
amb els amics.

>> hhttttpp::////wwwwww..mmaaggiixxll..ccoomm//hheeaaddss//vviissiioonn..hhttmmll

CARICATURE ZONE: Si
sempre t’ha agradat veure
caricatures ben fetes de
personatges famosos, la
teva visita és obligada a
aquesta pàgina web. Aquí hi
trobaràs personatges tan
coneguts com Michael

Jackson, Arnold Schwarzenegger, Zidane i Ronaldinho,
entre molts d’altres.

>> hhttttpp::////wwwwww..oobbssoolleetteeccoommppuutteerrmmuusseeuumm..oorrgg//

Si sou uns apassionats de la informàtica i uns nostàlgics
convençuts, ara podeu fer
una visita al museu virtual
de PCs en desús. Una
pàgina web per rememorar
aquells ordinadors que ús
van servir en un passat i
per descobrir-ne d’altres
que en prou feines vau
conèixer.

En x@rx@

Ho va deixar escrit el poeta Gil de Biedma:
Que la vida iba en serio
uno lo empieza a comprender más tarde, como todos los jóvenes, yo vine
a llevarme la vida por delante.
Dejar huella quería y marcharme entre aplausos, envejecer, morir, era
tan sólo las dimensiones del teatro.
Pero ha pasado el tiempo y la verdad desagradable aroma:
envejecer, morir, es el único argumento de la obra.

El llibre “Els dimarts amb en Morrie”

Mith Albom / Empúries

Morrie Schwarts, el vell professor, es mor, Mitch, el seu antic

alumne, el va a veure cada dimarts per escoltar els seus

consells i aprendre la gran lliço de la vida. Les últimes

classes de Morrie ensenyen a Mitch el valor de les paraules,

la riquesa de les emocions, el plaer de la ironia, la dignitat de

l'home. Els dimarts amb Morrie és un relat emocionant i

verídic que ha colpit la consciència de milions de lectors, i

que explica amb senzillesa i naturalitat una situació límit

però inevitable: la mort.

Des del Centre Municipal 

de Lectura
per Elsa Garcia | ENVELLIR, MORIR

"El Kilo"

Entre el hip hop i el son cubano. Amb Andrés Levin
(Yerbabuena) compartint les tasques de producció amb Niko
Noki. El Kilo inventa una futura fusió: la d’arrel (rumba,
montuno, danzó, guaguancó) i la de rap, el so dels carrers de tot
el planeta. Després de 'A lo cubano' (99) i 'Emigrante' (02),
Orishas es retraten amb el què són. Sens dubte,  és el seu millor
disc. Cançons eternes ('Nací Orishas', 'El Kilo', 'Emigrante') i un
so espectacular per un treball en el que Roldán, Ruzzo i Yotuel
sublimen un estil personal i intransferible.

Enregistrat entre Le Chênée Palace (Liége), Sonoland (Madrid)
i Studio 2 (París), El Kilo és el tercer disc d’Orishas. Compte
amb la producció d’ Andrés Levin (Yerbabuena, Los Amigos
Invisibles, Aterciopelados) i l’habitual Niko Noki.

Col·laboracions especials de músics del registre  d’ Andy
González (Conjunto Libre),Alain Pérez (Lewis Trio), Yotuel,
Roldán i Ruzzo.

L’ essència dels sentits, la sensualitat dels sons, les referències
nostàlgiques a Cuba i la cultura sense fronteres dels seus
components, són una de les claus per entendre l’èxit d’aquest grup. 

Si els orishas, déus del Panteó Yoruba, divinitats de la santeria,
representen una barreja entre el passat i el present, un pont
entre Àfrica i el Caribe, el grup Orishas és un matrimoni
perfecte entre las tradicions cubanes i el rap.

Des de 

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

1188  ddee  mmaarrçç
22004466  ((DDrraammaa  rroommàànnttiicc  ffuuttoorriissttaa))  ddee  WWoonngg  KKaarr--wwaaii
AAmmbb  TToonnyy  LLeeuunngg,,  GGoonngg  LLII  ii  TTaayyuukkaa  KKiimmuurraa

Era escriptor i pensava que escrivia
sobre el futur, però realment escrivia
sobre el passat. En la seva novel·la ,
un misteriós tren sortia a la vegada
en quan feia el any 2046. Tots els
que hi anaven en ell tenien la
mateixa intenció: recuperar la seva
memòria perduda. Es deia que en el
2046 res canviaria. Ningú sabia a en
certesa si era veritat perquè ningú

dels que foren tornà mai. Excepte un. Estigué allà. Elegí
marxar-se. Volia canviar.

Cine-Club 
de Molins de Rei
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Estudis i puntes de coixí

“Aquí es treballa molt a gust. De

tots els llocs on he estat, aquest

és el que em sabria més greu

deixar”, afirma contundentment

mentre acomiada a una de les

seves alumnes del Casal de la

dona que per avui ja ha fet prou

feina. “La meva funció aquí és

ensenyar el que jo vaig aprendre de la millor manera possible” i

el que va aprendre no és poc: Història de l’art, Dibuix, Història de

Catalunya i Dret civil. No va ser fins l’any 1986 que va obtenir el

títol oficial de Puntaire i des d’aleshores ha demostrat que la

seva afecció a les puntes de coixí és vocacional.

Més hores que un rellotge

La setmana laboral de la Montse comença un dilluns per la tarda

al Centre Comarcal Lleidetà de Barcelona i acaba el dissabte pel

matí a Sitges passant pel Papiol i Cornellà, ciutat on resideix

actualment. “El dia que em mori ho faré fent alguna cosa,

segur!”, exclama ben alt per fer sòlid el seu propòsit. Desprèn

una energia contagiosa i tot tenir la veu melosa i tranquil·la té

un esperit actiu i molt caràcter quan l’ocasió ho demana: “Jo el

que no puc tolerar és que els meus alumnes no m’escoltin i facin

la seva. Aleshores sí que em poso molt nerviosa...”.

Fils , agulles i boixets

L’art de les puntes de coixí es remunta al segle XVII on als pobles

de Catalunya hi havia milers de puntaires, es van arribar a comp-

tabilitzar fins a trenta quatre mil. La Montse veu el futur de les

puntes de coixí amb una mica de pessimisme: “Tradicions com

aquesta acabaran perdent-se perquè cada vegada hi ha activi-

tats que als joves els atrauen més perquè requereixen menys

atenció i paciència”. 

Les seves puntes preferides són les fantasies, més concreta-

ment les anomenades Duquesses (en honor a la Duquessa de

Brussel·les). Aquest tipus de puntes es caracteritzen per tenir

òvuls i flors en el seu disseny i per ser unes de les més com-

plexes de confeccionar tot i que ella assegura que “les puntes de

coixí no són difícils, només cal dedicació”. És una persona molt

tossuda que sempre acompleix els seus propòsits i el millor de

tot és que la gent que l’envolta li fa costat fins i tot amb els

objectius més descabellats: “El meu marit tremola cada vegada

que dic: M’agradaria fer...”

Una dona emprenedora, activa i plena d’energia. Així és la Montse, una deixebla de les puntes de
coixí que ocupa hores del seu temps transmetent els coneixements que un dia ella va aprendre. El
passat dia 16 de desembre la Generalitat de Catalunya va atorgar-li el títol de Mestra Artesana,
un guardó que li ha fet molta il·lusió i que li serveix per adonar-se que tot el treball realitzat
durant aquests anys no ha estat envà. És membre de l’Associació Catalana de Puntaires des de
1980 i porta més de 10 anys exercint de professora al Casal de la Dona del Papiol.

Montserrat Boqué
Mestra Artesana per la Generalitat de Catalunya

1) El principal tret del teu caràcter? 

Sóc molt activa

2) La qualitat que prefereixes en un home?

La comprensió i la tolerància

3) I en una dona?

La sinceritat

4) Què és el que més aprecies dels teus

amics?

Que em facin costat

5) El teu principal defecte?

Sóc molt tossuda!

6) El color que més t’agrada? 

El verd

7) La flor que més t’agrada?

La rosa

8) L’animal que més t’agrada?

Tinc una gosseta...

9) Els teus escriptor preferits?

Jo recomano Miquel Martí i Pol

10) Quina música escoltes sovint?

Els valsos d’Strauss

11) Els teus herois de ficció? 

No en tinc cap

12) Personatges referència en la vida real? 

La família i els mestres que he tingut

13) El que més detestes es..?

Que la gent no m’escolti

14) Quin fet t’inspira més indulgència? 

Problemàtiques que genera la pobresa.

15) Estat actual del teu esperit?

Feliç

16) Quin és el teu lema?

“Amb perseverància tot s’aconsegueix”

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

Una punta de coixí dissenyada

per Montse Boqué

Josep Huguet, Conseller de Comerç, Turisme i Consum, 

entrega el diploma de Mestre Artesana a Montse Boqué



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

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

Aigües 93 337 02 84
Fecsa-Enher  900 77 00 77
MOSECA (Manteniment enllumenat públic) 900 72 43 65
Catalana de Gas 900 75 07 50
ATENCIÓ AL CLIENT Aigües 900 71 07 10
ATENCIÓ AL CLIENT Fecsa-Enher  902 50 77 50

Cementiri 93 673 05 35
Parròquia 93 673 01 21

Horaris RENFE

Horaris Autobusos Bus de l’Estació

Horaris Autobusos nocturns

�

� �

� � � ��

Castellbisbal Papiol Barcelona

Feiners Dissabtes Diumenges
i Festius

El Papiol El Papiol El Papiol

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

10.25 17.25 (1)

11.40 (1) 18.25
13.25 20.25
14.40 (2)

15.25
16.40 (1)

18.25
19.40

� �PAPIOL ESTACIÓ

SORTIDES DEL PAPIOL

SORTIDES DE L’ESTACIÓ

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

Feiners Dissabtes Diumenges
i Festius

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

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

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

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

Papiol BCN Terrassa

Feiners

5.07 10.03 16.03
5.40 10.33 16.33
6.16 11.03 17.03

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

Papiol BCN Terrassa

Dissabtes i festius   

5.08 10.45 18.45
6.15 11.45 19.45
7.16 12.45 20.57

7.45 13.45 21.45
8.16 14.45 22.16

8.45 15.45 22.39
9.16 16.45

9.45 17.45

Papiol        Martorell

Feiners

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

7.43 13.31 19.31
7.55 14.01 20.01
8.16 14.31 20.31

8.46 15.01 21.46
9.16 15.31 22.10

9.46 16.01 23.42
10.16 16.31 00.23
11.00 17.01

Papiol        Martorell

Dissabtes i festius

7.01 16.18
7.46 17.17
8.11 18.17
9.14 19.17

10.11 20.17
11.17 21.17

12.18 21.47
13.17 22.35
14.18 00.23
15.17

6.30
6.50
7.10

7.30
7.53
8.13

8.36
9.15

9.35
10.10

10.40
11.10

11.40
12.10

12.40
13.10

13.40
14.10

14.40
15.10

15.40
16.10

16.40
17.10

17.40
18.10

18.40
19.10

19.35
19.56

20.16
20.45

21.11
21.41
22.01
22.21

6.40
7.00
7.20
7.43
8.03
8.23
8.50
9.25
9.55

10.20
10.50
11.20
11.50
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20

14.50
15.20
15.50
16.20
16.50
17.20
17.50
18.20
18.50

19.20
19.46

20.06
20.31
21.01
21.31
21.51
22.11


