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Editorial
Convivència
i estatut

Convivencia
y estatut

l balanç de la campanya sobre la
neteja dels carrers en matèria d’animals es força positiu. No hem arribat a
un objectiu de màxims, però es evident
que s’està millorant de forma notable.
L’experiència d’aquesta campanya ens
diu que en matèria de civisme no podem
baixar la guàrdia i hem de seguir treballant si volem elevar els millors nivells
de convivència.
El fortíssim debat obert a Barcelona
sobre aquesta qüestió es un bon exemple del que el civisme, l’esperit de tolerància i el respecte mutu es poden
degradar molt ràpidament si fallen els
controls i les alertes.
Al Papiol es evident que tenim encara
algunes assignatures pendents: els
sorolls evitables, els aparcaments en
doble fila o a les voreres, les pintades a
les parets, disciplina en la construcció,
la contribució a mantenir netes les
zones públiques...
Crec que totes aquestes mancances ens
marquen al mateix temps els objectius a
assolir amb l’esforç de tots. No es tracta
únicament de controlar i reprimir els
comportaments incívics. Tan important
com això es fomentar l’esperit democràtic, el respecte, la tolerància i totes
aquelles virtuts cíviques en que es
reforcen el nivells de convivència, i per
tant la qualitat de vida.
No vull acabar aquesta carta sense
referir-me a la importància que te per
Catalunya i per la seva vida municipal el
dictamen i l’aprovació de l’Estatut, el
debat del qual centrarà les properes
setmanes.
Mes capacitat de finançament per
resoldre els nostres dèficits i més autonomia municipal son dues de les qüestions més evidents de les moltes que
els catalans ens juguem a Madrid. Tot
dependrà de com quedi el text final de
l’Estatut un cop s’hagi produït el dictamen de les Corts.

l balance de la campaña sobre la limpieza de las calles en materia de animales es bastante positivo. No hemos llegado a un objetivo de máximos, pero se
evidente que se está mejorando de
forma notable. La experiencia de esta
campaña nos dice que en materia de
civismo no podemos bajar la guardia y
tenemos que seguir trabajando si queremos elevar los niveles de convivencia.
El fuerte debate abierto en Barcelona
sobre esta cuestión es un buen ejemplo
de que el civismo, el espíritu de tolerancia y el respeto mutuo se pueden degradar muy rápidamente si fallan los controles y las alertas.
En el Papiol es evidente que tenemos
todavía algunas asignaturas pendientes: los ruidos evitables, los aparcamientos en doble fila o en las aceras, las
pintadas en las paredes, la disciplina en
la construcción, la contribución a mantener limpias las zonas públicas...
Creo que todas estas carencias nos
marcan al mismo tiempo los objetivos a
lograr con el esfuerzo de todos. No se
trata únicamente de controlar y reprimir los comportamientos incívicos. Tan
importante como esto es fomentar el
espíritu democrático, el respeto, la tolerancia y todas aquellas virtudes cívicas
en que se refuerzan el niveles de convivencia, y por lo tanto la calidad de vida.
No quiero acabar esta carta sin referirme a la importancia que tiene para
Catalunya y para su vida municipal el
dictamen y la aprobación de l’Estatut, el
debate del cual centrará las próximas
semanas.
Mas capacidad de financiación para
resolver nuestros déficits y más autonomía municipal son dos de las cuestiones más evidentes de las muchas que
los catalanes nos jugamos en Madrid.
Todo dependerá de cómo quede el texto
final de l’Estatut una vez se haya producido el dictamen de las Cortes.

L’Alcalde
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de les connexions del Papiol

de BAT a bat

4
En un futur, les connexions amb l’autopista i l’autovia seran més ràpides

En un futur no gaire llunya les distancies

fins que les obres que han de possibilitar

Torrent de Batzacs. El carrer perimetral

que els ciutadans i ciutadanes del Papiol

aquesta avançament estiguin acabades,

farà la volta per tot el poble fins a enlla-

han de realitzar per a desplaçar-se fora

la millora de la connectivitat del nostre

çar amb el que seria la tercera sortida, o

del poble es reduiran de manera ostensi-

poble ja està marxa.

entrada, que enllaçarà el poble directa-

ble. D’entre 8 a 10 quilòmetres per anar a

Per una banda l’Ajuntament ja ha iniciat

ment amb el municipi de Molins de Rei a

Martorell, per exemple. Tot i que s’haurà

l’estudi del que seran les obres per a

través del Polígon. Per una banda, es té

d’esperar probablement uns cinc anys

dotar al poble de dues sortides i entra-

en compte com a futur espai d’urbanitza-

des alternatives a l’actual, que com s’ha

ció i creixement del poble. Els ciutadans i

demostrat recentment amb els aiguats

ciutadanes tindrien un altre carrer per

de mitjans d’octubre pot deixar, encara

accedir al Papiol des de l’autopista o l’au-

que per un curt període de temps, el

tovia que els duria més ràpidament a

poble incomunicat amb l’exterior. Per

casa. De la mateixa manera, el futur polí-

altra banda, el Ministeri de Foment,

gon gaudiria també d’ una millora de l’ac-

atent a les demandes que s’han realitzat

cessibilitat tant per les persones que hi

des de el consistori en els últims anys ja

treballen com per els camions que carre-

està redactant l’estudi informatiu de la

guen i descarreguen material.

rotonda de la gravera de Molins i ja està

El fet de tenir tres sortides i entrades al

en la segona fase de projecte construc-

poble, dues directament a les vies ràpi-

tiu la rotonda a l’alçada del Canyet.

des cap a Barcelona o Martorell, Lleida

Tres sortides, tres entrades

Girona i Tarragona, possibilitarà un des-

Una de les noves sortides i entrades que

cens de la densitat de tràfic en hores

proposa l’Ajuntament en aquest nou pla

punta per l’actual entrada i sortida al

de connectivitat s’iniciarà des del davant

Papiol i alhora una millora per tots els

de l’actual estació de RENFE i pujarà pel

ciutadans i ciutadanes que, quan agafin

que seria la línia que marcava l’antic

el cotxe per sortir o entrar al Papiol tin-

Mapa de connexions amb l’AP7 ,l’AP2

El reportatge
for de Molins o anar i tornar de l’autovia

en ambdues direccions sense

haver de desplaçar-se fins a fer la volta
a Pallejà...
EL segon projecte, al nord del Papiol. Es
troba una fase més avançada, en la de
projecte

constructiu.

Aquest

nova

rotonda l’altura del Canyet permetrà
que els vehicles accedeixin a la direcció
Martorell-Papiol, i permetrà la connexió
entre l’autovia A-2 amb l’autopista Ap-7.
Els desplaçaments dels papiolencs es
veurien reduïts en vuit o 10 quilòmetres. En un dia de tràfec actual poden
suposar fins a 20 minuts de reducció.
Depenent

de

la

imaginació

de

cadascú, es temps per a fer moltes

Segons Joan Borràs, regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament del Papiol,
aquestes noves peces dins el taulell del
poble, permetran connectar amb tot
arreu amb un nus de connexió importantíssim que no ens hem cansat de
demanar al Ministeri des de fa anys”.

L’accés a l’AP7 i l’AP2 es reduïra ostensiblement

“En un breu període de temps –prossedran tres possibilitats d’elecció enlloc

als ciutadans i ciutadanes del Papiol,

gueix Borràs- s’acaba allò d’anar a altres

d’una com fins ara.

per exemple, anar i arribar de Barce-

poblacions per connectar amb la resta

lona sense haver d’aturar-se al semà-

del món”.

“Quan s’agafi el cotxe
es tindran tres
possibilitats d’entrada
i sortida al poble”
La clau es troba en les rotondes
Després d’escollir com s’entra o se surt
del Papiol, els habitants del poble
milloraran també en temps i facilitats
en els seus desplaçaments cap a altres
poblacions. En aquest cas, el Ministeri
de Foment s’encarregarà de les obres.
Actualment te dos projectes en marxa,
un al sud i l’altre al nord de la porta
actual del Papiol. El primer, al sud, respon a la idea de fer una rotonda a l’alçada de la gravera de Molins que faciliti l’entrada i sortides tant a la Ap-2,
com a la Ap-7, com a l’Autovia A-2 en
ambdues direccions. Actualment en
fase d’estudi informatiu, el primer pas
en

qualsevol

obra

d’envergadura,

aquest nus de connectivitat permetrà

Papiol comptarà amb tres entrades i sortides al poble
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Economia
Un estudi de la diputació considera el poble
del Papiol en “equilibri finacer adequat”

demostra en la nota publicada recent-

lars característiques i que en conse-

números anteriors del Bat a Bat, fou

ment per la revista “El Llaç” i que queda

qüència, a efectes de la nostra gestió

aprovat el nou Impost de Bens Immo-

reflectida en el gràfic 1.

municipal, són de gran utilitat.

bles que entrarà en vigor pel proper any

Això dóna peu a que les quotes mitges

2006.

que es pagaran al Papiol quedaran entre

Les dades més destacades
són les següents:

El coeficient tributari ha quedat estipu-

les més baixes del Baix Llobregat, tal

1. Endeutament per Habitant: El que deu

lat en el 0,62, suposant una significativa

com es mostra en el gràfic 2.

el municipi per cada habitant del Papiol

reducció respecte a l’any 2005. Aquesta

Per altra banda, volem aprofitar aques-

es de 262 euros. La mitja dels municipis

baixada de l’impost pretén rectificar

tes línies per fer esment d’alguns punts

comparables ascendeix a 517 euros /

l’increment de valor cadastral que ha

derivats de l’Informe de Diagnosi Eco-

habitant, el que fa que la càrrega finan-

suposat la revisió de valors aplicada pel

nòmica i Financera emès per la Diputa-

cera de l’Ajuntament suportada per

govern central.

ció, referent al nostre municipi a partir

cada habitant quedi reduïda a la meitat

6

La disminució de l’impost pel proper

de les dades corresponents a l’exercici

del cost assumit per els altres municipis.

exercici ens ha permès situar la nostre

2004.

diferents

2. Cost dels Serveis per Habitant: 579

càrrega tributària en una de les més

aspectes d’ordre econòmic i financer i

euros / habitant. Els pressupostos de

baixes del nostre entorn tal com es

els compara a altres municipis de simi-

l’exercici 2004 van presentar un import

Novembre 2005

Tal com es va comentar recentment en

de BAT a bat

La càrrega tributaria dels ciutadans del Papiol es de les
més baixes del nostre entron. En la mateixa línea l'esforç
que fa el municipi per cada habitant supera també la resta
de municipis veïns.

Gràfic 1

L’informe

analitza
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Economia

Gràfic 2

per aquest concepte un 3% més alt que

buts aplicats a les famílies que, no obs-

La línia pressupostària per l’exercici

el de la resta de municipis comparables.

tant això, són un 11% inferiors al de la

2006 seguirà la mateixa tendència, tal

Això mostra el gran esforç pressupos-

resta de municipis comparables segons

com es va demostrar en l’aprovació

tari que s’està duent a terme i que per-

l’estudi realitzat per la Diputació.

dels coeficients tributaris d’IBI per
l’any proper.

“El Papiol presenta un equilibri que permet mantenir
un nivell d’ingressos raonable amb una càrrega al
ciutadà significativament inferior a la mitja”
met augmentar i mantenir el ventall i

A partir de les dades esmentades, el propi

qualitat de serveis dels que pot disposar

informe realitzat per la Diputació consi-

el ciutadà del Papiol i que també queda

dera que el nostre municipi presenta un

palès en el cost del personal - un 3%

equilibri financer adequat. Per tant,

superior a la mitja d’estudi -, conse-

podem concloure que la si-

qüència de serveis com l’Oficina d’Aten-

tuació Econòmic-Finan-

ció al Ciutadà, la brigada municipal, el

cera del nostre muni-

cos de policia, etcètera.

cipi

3. Subvencions atorgades: Pel que fa a

equilibri general que

les subvencions atorgades, el diferen-

permet mantenir un

cial respecte a altres municipis és supe-

nivell d’ingressos rao-

rior al 16%, el que demostra la gran sen-

nable, amb una càrrega

sibilitat pressupostària en quant a la

tributària per ciutadà significati-

línia d’ajuts econòmics per les entitats

vament inferior a la mitja, i

de caràcter cultural, esportiu i educatiu

aconseguir un nivell de des-

del nostre municipi.

peses amb un gran contin-

4. Total d’impostos: tot aquest conjunt

gut de serveis i subven-

de costos ve finançat en part pels tri-

cions.

presenta

un

Víctor Pérez
Regidor d’Economia
de l’Ajuntament del Papiol

de BAT a bat
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Serveis Personals
Es posa en marxa
la borsa d’habitatge jove
La Borsa Jove d’Habitatge és un servei públic que té per

tracte, sinó que també fa el seguiment i soluciona possibles

objectiu facilitar l’accés a l’habitatge als joves que tinguin entre

incidències entre el propietari i els joves fins que es fa la reso-

18 i 35 anys. Des d’aquest servei es realitza un treball de media-

lució del contracte.

ció entre el propietari i el jove, amb l’objectiu de facilitar i conjugar els interessos de les dues parts.
Per una banda el jove accedeix a un habitatge de lloguer sense
que això li suposi un excessiu desemborsament inicial, ja que a la
signatura del contracte solament pagarà la renda del primer mes
i una fiança equivalent a un mes. Aquesta fiança és dipositada a
l’Incasol i li és tornada a la rescissió o finalització del contracte.
Per l’altre, el propietari té garantit per una part, el cobrament
del lloguer mensual contractat, d’una manera gratuïta i durant
el primer any, mitjançant una pòlissa de caució. A més a més
Novembre 2005

també queda assegurat el bon estat de la seva propietat, amb
una pòlissa multirisc de la llar.
La Borsa Jove d’Habitatge és un servei totalment gratuït,
tant per als joves com per als propietaris, que comencen facilitant el contacte entre les persones que ofereixen l’habitatge i
els que la demanden, i que no finalitza quan es firma el con-

Pisos nous a l’Avinguda de la Generalitat

de BAT a bat
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Serveis de la Borsa Jove d’Habitatge:
 Assessorament jurídic a propietaris i a
llogaters, amb qualsevol aspecte relacionat amb l’habitatge.
 Selecció dels possibles arrendataris,
segons criteris del programa i la seva
demanda.
 Selecció dels arrendataris (veure requisits establerts pel servei).
 Tramitació de les pòlisses de multirisc
i de caució.
 Preparació de la documentació per a
la signatura del contracte( contracte,
document de l’aval solidari, pòlisses,
rebuts de fiança, documents d’ingrés
a l’Incasol, etc ...)
 Presència a la signatura del contracte i
assessorament.

 Canvis de domiciliació bancària
dels subministraments
(excepte telèfon).
 Seguiment i intermediació davant de
qualsevol conflicte: impagament,
després de 7 dies, desperfectes, incidències amb la comunitat, desacords, etc...
 Tramitació, en cas d’impagament, de
la documentació necessària per presentar demanda als serveis jurídics
centrals de l’asseguradora( als 45 dies
d’impagament).
 Presència a la resolució de contracte,
preparant tota la documentació per
tornar la fiança amb prèvia visita al pis
per comprovar l’estat.

HORARI D’OFICINA
Borsa Jove
d’Habitatge
del Baix Llobregat
Centre
Oficina de Molins de Rei:
Plaça del Mercat 4
Tel: 93 668 40 98
Oficina de Sant Vicenç dels Horts:
c. Claverol 6
Tel: 93 602 92 20
De dilluns a dijous:
de 10h a 13h i de 16h a 18:30h
Divendres:
de 10h a 13h

Requisits per a la sol·licitud d’una demanda (joves):
 Tenir entre 18 i 35 anys.
 Tenir un contracte de treball amb uns ingressos bruts com a mínim 1,5 vegades el sou mínim interprofessional (736,2 €)
 Si és treballador eventual, està a l’atur, és estudiant o simplement no arriba a la quantitat comentada en el punt anterior ha de disposar d’un aval*.
*Aval: Persona (familiar, amic, conegut, etc. ...) que li faci d’avalat solidari amb un immoble de la seva propietat (plaça de aparcament, local, pis, etc.) que tingui un valor igual o
superior a un any de contracte de lloguer.

Serveis Personals

El regidor Joan Borràs amb el membres de l’IMPSOL

D’entre els que van optar al pis els afortunats van ser Raul Mateo i Gloria

Sempre que es compleixin tots els ter-

no s’acabés de formalitzar l’acord en el

Ballester que amb la bola número 6 van

mes establerts la parella es quedarà

sorteig també es van definir quines

ser col·locats els primers de la llista.

amb l’habitatge. Si per a qualsevol raó

altres persones que optaven anirien
darrera en la llista. Van ser els següents:
Cristian Flores, Núria Pérez, Joan Casadesus, Lluis Maria Ventura i Maria del
Carmen Saez, Pedro Manuel Flores, Ivan
Martínez, Raul Barrera i Maria Pilar
Ruiz, Àngel Pérez.

“La política del
consistori segueix
apostant per l’ajuda als
joves va dir el regidor
d’Urbanisme Joan
Borràs”
El gerent de l’IMPSOL va explicar que
les claus del pisos seran entregades el
proper mes de desembre.
El regidor d’Urbanisme Joan Borràs
va recordar als joves que optaven al
pis i no van sortir escollits que no
oblidessin que la política del consistori actual segueix apostant per l’ajuda per a que els joves puguin accedir a pisos dignes a preus dignes. I
que, per tant, sortirien noves oportunitats per a ells en el futur.
Raul Mateo i Gloria Ballester van tenir la sort de cara

9
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El passat dia 20 d’octubre
va tenir lloc a la Sala de
Plens de l’Ajuntament el
sorteig per l’adjudicació de
l’habitatge per a joves
situat al Carrer Major
número 12 A del Papiol. El
representants de Promoció
d’Habitatge de l’IMPSOL
van realitzar el sorteig tal y
com ho fan de forma
habitual, amb unes boles
col·locades dins d’una bossa
que s’anaven traient en
l’ordre que “dictés la sort”.

Novembre 2005

Sorteig del pis
per a joves al Papiol

Vida Política

Novembre 2005

El estatut i Papiol
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Una vegada aprovat el estatut per el nostre parlament ,per majoria
de un 89% ,volem aprofitar aquestes paraules per informar a la
població de la nostre Villa ,el por què es necessari aquest estatut.
Des de ERC El Papiol ,ja hem fer la carta als nostres diputats a
Madrid i Catalunya demanant tot el que creiem necessari per infrastructures que afecten al nostre poble:
Projectes del Papiol per
els presopostos de l’estat, any 2006
• Sortida d’ autopista per el municipi i d’altres municipis del voltant.
(aprofitant les obres per les obres que estan en previsió).
• Degut a les obres del TGB (AVE) millora de l’accés de la comarcal 1413 amb l’accés Nord del Papiol.
• Pas soterrani de vianants de l’estació del Papiol per motius de
seguretat, promès de fa temps (RENFE)
Projectes del Papiol per els presopostos de la generalitat,
any 2006
• Ajuda per condicionament i millores de la piscina del Papiol
• Projectes i ajuts per la recuperació del Patrimoni Cultural i
Turístic del Papiol : El Castell, l’ermita, l’esbarjo
• Projectes i ajuts per la recuperació del Patrimoni d’interès Geològic i Turístic de les Escletxes del Papiol i la mina Berta
• Recuperació i Urbanització del Centre Històric ( en 2a Fase)
• Ajuts per el Centre Cultural Polivalent (Biblioteca, Teatre, Local
d’entitats....)
Tot això no es possible en la seva totalitat per la falta de un
model de finançament cap al concert econòmic català.
Els catalans paguem en impostos 54.000 M de euros Es retornem
a Catalunya 39.796 M de euros. El Pressupost de la generalitat es
16.081 M de euros. El dèficit fiscal es (el que no es retorna) de
14.204 M de euros (dades del 2003), ara es pitjor.
Volem un estatut amb més ambició per Catalunya i per el Papiol.
Salut i República
Sergi Palacios
Sec. ERC El Papiol

Crònica
Continuant amb les iniciatives presses l’any passat per a la Festa
Major, aquest any el PSC del Papiol va tornar a col·laborar activament en dates tan senyalades pel nostre poble, amb el muntatge
d’un bar a la Plaça Dr. Barberà i un matí de jocs pels més joves.
Agraïm des d’aquestes línies el recolzament i acollida que ens
heu donat, així com la col·laboració prestada pels nostres militants, simpatitzant i amics per poder donar el servei.
No podem oblidar tampoc la col·laboració feta per l’Ajuntament
del Papiol i molt concretament per la Comissió de Festes.
L’últim dia vam fer al Bar el sorteig d’un viatge a Mallorca, sortint com agraciat Santiago Pla Bori.
La jornada pel més joves, també va ser tot un èxit.
Vam omplir la Plaça Dr. Barberà i el pati del CEIP Pau Vila de
jocs. Es va instal·lar un inflable, un brau mecànic i un circuit de
mini-quads.

Vam posar una zona per fer alguns tallers com per exemple cinturons, collarets, pintura en tela, pintura de cara i globus.
També vam fer un torneig de futbolí, sent els guanyadors Isidre
Fernández i Albert Véliz.
Tant grans com petits es van atrevir a muntar-se al brau mecànic i més d’una mare i àvies van participar en els tallers.
Al nostre web http:\\elpapiol.socialistes.org podeu veure tot el
reportatge fotogràfic de la festa major i descarregar-vos les
fotos que vulgueu.
Fins l’any que ve.

I Convergència tenia raó
El grup de Junts continuant la mateixa tècnica destructiva iniciada per la “plataforma cívica” i en lloc de parlar per ells
mateixos de present i futur, tornen a magnificar fins la falsedat
i facilitar mitges veritats del passat que no els correspon. Potser per que la ineficàcia els impedeix presentar realitats positives del present.
No entrarem en la seva provocació de entrar en una discussió
sobre punts que per el seu contingut no poden aportar res a la gestió Municipal ni cap be al poble del Papiol. Així que succintament
respondrem a les seves preguntes i no tornarem a parlar mes.
Pregunta 1.- Empreses “il·legals” EL concepte de Il·legalitat
correspon a un prejudici de Junts. CDC va plantejar la realitat
del que ha acabat passant sense malmetre fons Municipals. Els
nostre assessors, han demostrat mes eficiència i realisme en el
plantejament de la solució al problema i sobretot han sigut molt
més econòmics.
Pregunta 2.-El cementiri comarcal, no privat, que va acordar
CDC amb el Consell Comarcal es actualment, com l’abocador,
una important fon d’ingressos per l’Ajuntament i esta ubicat en
uns terrenys comarcals que únicament poden tenir activitats
d’aquest tipus. La gossera no va passar mai de ser un mes dels
diferents projectes que com la benzinera estaven sobre la taula
del govern.
Pregunta 3.- CDC va iniciar la gestió controlada del abocament
de runes a Catalunya. Sense normativa ni legislació adient, el
desenvolupament d’aquestes han permès la millora dels ingressos al ser obligatori i no voluntari el seu abocament. Únicament
s’ha continuat el pla previst per CDC des de l’inici del projecte.
Junts desprès de criticar-ho únicament ha fet una gran ampliació. Gran contradicció.
Pregunta 4.- La policia Municipal estava formada per professionals que havien passat per l’acadèmia de Policia de la Generalitat i podien exercir com a tal. Actualment alguns d’ells han estat
substituïts i desconeixem dels relleus la seva formació professional que depèn del Ajuntament. Si be reconeixem la seva dedicació i voluntat de servei a la població.
Una bona gestió Municipal no consisteix en realitzar projectes
faraònics de difícil execució ni la realització de obres interminables que no s’acaben mai a costa del Patrimoni Municipal heretat. A CDC se li ha de reconèixer la seva llarga experiència en el
govern i la gestió Municipal. Novament renovem el nostre compromís de col·laborar amb tots aquells, persones o institucions,
que estiguin disposats a fer realitat un veritable Pla estratègic
de desenvolupament del nostre Municipi.

Vida Política

PLE MUNICIPAL
Ple ordinari del 29 de setembre de 2005
El Ple Municipal ordinari del passat 29 de setembre va aprovar el Compte General del
Pressupost 2004, va acceptar les subvencions de la Diputació en les àrees d’Educació, Esports
i Joventut, va prorrogar el conveni per ajudar a les dones víctimes de la violència de gènere i va
donar compte de l’aprovació de la nova borsa d’Habitatge jove del Baix Llobregat centre.

Aprovació del Compte General del Pressupost
de l’exercici 2004
Atès que la comissió especial de comptes va informar favorablement als comptes presentats per l’Ajuntament en relació a l’exercici del
passat any 2004, el Ple de l’Ajuntament va aprovar el compte general de la corporació corresponent a aquest exercici. Una vegada
acomplert el termini d’informació pública durant el qual n s’ha presentat cap al·legació va iniciar la tramitació del mateix a la sindicatura de comptes i al Tribunal de Cuentas.

Subvencions de la Diputació
En el marc del Ple es van acceptar les subvencions de la Diputació relatives a l’àmbit de l’educació dins el programa “Escoles de Música
i d’Art”, per la difusió d’espectacles i concerts, pel suport a les polítiques de joventut, i a les polítiques locals d’esports.

Violència de gènere
L’ajuntament va prorrogar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat per participar del servei d’acolliment
d’urgència per a dones víctimes de la violència domèstica al Baix Llobregat.
L’Ajuntament farà una aportació econòmica per persona i dia d’estada de les dones i els seus fills del Papiol que tinguin necessitats d’aquest servei d’acolliment d’urgència.

Borsa d’Habitatge
El Ple va donar compte de l’aprovació del conveni entre els Ajuntaments de Cervelló, Corbera de Llobregat, La Palma de Cervelló, Molins de Rei, Pallejà, EL Papiol, Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat, Vallirana i
l’Associació prohabitatge per a la creació de la borsa jove d’habitatge de lloguer al Baix Llobregat centre, del que s’amplia
informació en aquest número del Bat a Bat.
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L’equip de govern de l’Ajuntament va organitzar ara fa un any
un acte amb convocatòria a tota la població en el que us vam
lliurar una publicació titulada “El Que Farem”. Dins s’hi detallava els projectes per la present legislatura. Recordem que en
el decurs de la sessió que es va celebrar en el nou gimnàs de
l’escola l’alcalde Albert Vilà ens deia que el més complicat en
matèria d’urbanisme era la preparació de les obres, els projectes, el finançament i l’aprovació per part de la Generalitat. Per
aquesta raó es va fer l’acte, per explicar en què s’estava treballant. Ha passat un any, de fet ens trobem a meitat de legislatura i des de “JUNTS” comprovem que la majoria de les qüestions previstes comencen a ser visibles per a tots.

11
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Ja estem fent

Les obres que renovaran totalment la piscina ja han començat.
Fins ara les actuacions s’han centrat en els carrers Josep Pla i
Joan Miró, i Lleida a part de les actuacions a l’Avinguda de la
Generalitat. També han començat el nou accés a l’Escola Pau
Vila des de les Escletxes i aviat començarà la urbanització de la
baixada de Minguet.
D’altre part ja està a punt de acabar el Parc de cal Monge i ens
diuen que el projecte del Parc dels Pins es lliurarà en breu. Ens
satisfà que l’equip de govern estigui passant del “què farem” al “Ja
estem fent”.
També volem aprofitar l’espai del de Bat a Bat que el grup municipal de “Junts pel Papiol” presentaran una moció senyalant el
paper cabdal que tindrà el nou Estatut en l’impuls de l’autonomia municipal i demanant el suport de tothom per a la seva
aprovació, tan important pel futur de Catalunya. Esperem que la
nostra moció rebi el suport de tots els altres grups municipals.
JUNTS PEL PAPIOL

E s p a i Ve r d
S'apropa la recollida porta a porta al Papiol
Ja fa sis anys que
l'Ajuntament del Papiol va
apostar per una gestió dels
residus que garantís
l'assoliment dels objectius
establerts a nivell català i
que fos avançada des d'un
punt de vista ecològic.
Aquesta aposta es va materialitzar en l'adopció del model de gestió Residu Mínim,
que ha estat funcionant fins ara a través
de quatre tipus de contenidors “matèria

La recollida d’escombraries es un del grans reptes per millorar la qualitat del nostre Medi Ambient
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orgànica, inorgànica, paper i vidre” amb
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el suport de la deixalleria i algunes reco-

concepte. Es preveu que la quantitat a

mes i dubtes que puguin sorgir. Cal remar-

llides complementàries “voluminosos,

pagar vagi augmentant amb el temps de

car que aquest canvi de sistema no supo-

piles...”. Aquest sistema ha donat molt

manera que es penalitzi els municipis que

sarà cap augment en el cost de la taxa de

bons resultats fins ara fins al punt que,

pitjors resultats de recuperació tenen.

recollida de residus que actualment estem

aquest darrer any 2004, el nostre muni-

En aquest context, l'Ajuntament ha deci-

pagant els papiolencs i papiolenques.

cipi va ser el cinquè més recuperador de

dit fer un nou pas endavant en la gestió

l'àrea metropolitana de Barcelona (un

dels residus i vol impulsar una modifica-

40% de recuperació), darrere de la resta

ció important de cara l'any vinent. Es

de municipis que apliquen el model

tractaria de passar de recollir els residus

Residu Mínim.

en contenidor a fer-ho porta a porta,

“Les millores de
qualitat de vida
requereixen un major
compromís per part de
la ciutadania”

“El Papiol ha estat
el 5è municipi més
recuperador de l’àrea
Metropolitana”

apropant així la recollida als domicilis i
alliberant espai de carrer per l'eliminació

El sistema proposat

dels contenidors. Aquest és un sistema

Els sistema de recollida que es proposa no

de recollida que, ens els darrers anys,

implicarà cap canvi en la organització de

han implantat molts municipis catalans i

la separació que cadascú fa a casa.

que està donant molt bons resultats tant

Només caldrà ajustar-se

En aquests darrers anys, però, les exigèn-

a nivell de recuperació com de satisfacció

als horaris establerts. Per la matèria orgà-

cies de recuperació han canviat tant a

dels veïns per les millores en l'aspecte

nica cada habitatge disposarà d'un cubell

nivell de materials recollits com de la seva

dels carrers. Els avantatges són obvis:

amb un sistema de tancament especial

qualitat i han aparegut noves lleis i instru-

més espai per a la circulació de les perso-

que impedeix que gossos o gats puguin

ments administratius que han modificat

nes i els vehicles, s'eliminen les acumula-

accedir a les deixalles un cop posades al

el context de la gestió de residus. Un dels

cions de brossa, els contenidors bruts...

carrer; també es lliuraran bosses compos-

fets més rellevants és el fet que els muni-

Aquestes millores, però també requerei-

tables per millorar la qualitat del material

cipis hauran de pagar a la Generalitat “en

xen un major compromís per part de la

recollit. Els materials inorgànics (bàsica-

concepte de cànon” 10 euros per tona de

ciutadania ja que es passarà a recollir les

ment envasos) s'hauran de treure amb

residus entrat a l'abocador i 3 euros per

escombraries quatre dies a la setmana i, si

una bossa qualsevol al carrer. Paper i

tona entrada a la incineradora.

volem mantenir el poble net, caldrà ajus-

vidre tampoc no disposaran de cap cubell

Això comporta que un municipi com el

tar-se a uns horaris en els quals treure les

específic. Per a les famílies amb nadons o

Papiol, el passat 2004 hagués de pagar

bosses al carrer. Per facilitar el canvi a

gent gran es crearà també una recollida

13.130 euros en concepte d'abocament.

aquest nou sistema de recollida es realit-

de bolquers per evitar que vagin a parar a

Aquesta despesa es veu compensada pel

zarà una campanya d'educació ambiental i

la planta de triatge i millorar les condi-

fet que la Generalitat retorna els imports

l'ajuntament facilitarà cubells i bosses

cions higièniques dels treballadors de la

recollits amb el cànon segons la quantitat

compostables a tots els habitatges.

planta. Finalment, el servei de recollida de

de materials recuperats, el Papiol va recu-

També es posarà a disposició de la pobla-

voluminosos duplicarà la seva freqüència,

perar prop de 6.000 euros per aquest

ció un servei d'atenció per resoldre proble-

passant a ser de dos dies al mes.

Vida a la Vila
11 de setembre, una diada completa

L’acte d’ofrena floral al monument de
Casanova coincideix amb l’Aplec de la Salut
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L’onze de setembre de 2005 va destacar per ser una de les diades més completes dels últims
anys. A més a més dels actes propis de la Diada, amb l’ofrena floral al monument de Rafael
Casanova, enguany la festa va tenir la feliç coincidència de la celebració el mateix dia del
tradicional Aplec de la Salut.
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L’Ermita de la Salut és el punt de trobada de l’Aplec

Els polítics i representants del poble
van reunir-se al voltant de les 12 del
migdia davant del monument de
Rafael Casanova. Tots els partits
polítics del consistori municipal va
fer la seva ofrena floral davant del
monument. L’Alcalde Albert Vilà, en
el seu discurs institucional va destacar que “la necessitat de la recerca
de solucions ben concretes pels ciutadans i ciutadanes es una de les
grans tasques de qualsevol Ajuntament”. Alhora va defensar que “en
un moment en el que els representants polítics estan sotmesos a fortes pressions a causa del tram final
del projecte del Nou Estatut (...) els
Més de 300 persones van reunir-se a l’Ermita

Vida a la Vila

Novembre 2005

L’Aplec de la Salut d’enguany va aplegar tant a grans com a petits
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nostres parlamentaris han de resistir

màxima proximitat en l’atenció als

puja a la Ermita de la Salut” explica

la forta envestida centralista insensi-

ciutadans.”

Maria Teresa Aicart, jutgessa de Pau del

ble a les necessitats de Catalunya”.

A l’Aplec de la Salut, s’hi varen acostar

Poble. A l’esplanada de l’Ermita, es va

L’Alcalde va acabar el seu discurs de

unes trescentes persones.. Des de pri-

menjar, cantar i beure. Tant els grans

l’onze de setembre demanant un bon

mera hora del matí, però sobretot a

com els mes menuts, no en va es tracta

Estatut i un bon finançament “per-

l’hora de dinar els papiolencs i papiolen-

d’una celebració de caire familiar, van

què els Ajuntaments tinguin els ins-

ques van gaudir d’una de les concentra-

divertir-se d’allò més i van acabar de

truments

complir

cions tradicionals amb més volada del

tancar un 11 de setembre dels més com-

amb la nostra tasca d’institucions de

Papiol. “Fa més de cent anys que la gent

plets dels últims anys.

necessaris

per

Discurs de l'alcalde
en motiu de l'11 de setembre
Regidores, regidors, representants dels diferents partits, a

fàcils o més difícils en funció que la nostra vida comuni-

totes i tots, vull celebrar que la vostra presència dóna a

tària es desenvolupi en un marc polític favorable o que

aquest acte el relleu que es mereix.

ho faci en un entorn hostil, on prenguin cos les tendèn-

L’onze de Setembre d’enguany coincideix amb aquesta altra

cies contràries a que Catalunya pugui assumir, com a

festa entranyable i tant tradicional del nostre poble com és

poble, el destí que decideixin lliurament la majoria dels

l'Aplec de la Salut.

seus ciutadans.

L'onze de setembre, la Diada Nacional de Catalunya, ens

Estem en plena recta final dels treballs, perquè Catalunya

ofereix l'oportunitat de reflexionar, com cada any, sobre

aconsegueixi un nou Estatut més adequat a les necessitats

qüestions que són importants pel nostre present i futur

del nostre país i un nou finançament que acabi amb els greu-

com a poble.
La funció principal
dels

Ajuntaments,

com a administració
més propera als ciutadans, és donar res-

“El consell consultiu deixa clar que res s'oposa en el
text de la Constitució a que Catalunya es defineixi com
el que és, una nació, abandonant l'eufemisme de la
transició, que en aquell moment es va acceptar perquè
sortíem d'un franquisme que encara no s'havia acabat”

posta i buscar solu-

ges comparatius que s'han
acumulat, de
manera
dent,

en

eviel

transcurs dels
anys.

cions a la problemàtica amb la que ens enfrontem en el dia

En aquest moment tant decisiu, veiem als nostres represen-

a dia. Això vol dir en l’urbanisme, la mobilitat, l’educació, el

tants polítics, que han de decidir sobre el nou text, sotme-

medi ambient, benestar social i altres aspectes en els que

sos a fortes pressions.

tots necessitem solucions ben concretes.

D'una part han de respondre a l'encàrrec que van rebre

Però és bó, també, que no perdem la visió de conjunt,

dels electors en les últimes eleccions catalanes, en les que

perquè totes aquestes qüestions concretes que inten-

tots els partits significatius del nostre país portaven el pro-

tem resoldre els ajuntaments, tindran solucions més

jecte d'elaboració d'un nou Estatut en el seu programa. I

Vida a la Vila
d'altre part, els nostres parlamentaris han de resistir la

Segon: Catalunya no va néixer amb l'aprovació de l'actual Cons-

forta envestida centralista que, aliena i insensible a les

titució. Catalunya ve d'una llarga història com a territori auto-

necessitats de Catalunya, critiquen, presionen, creen estats

governat que lliurament va acceptar la unió de la corona d'A-

d'opinió negatius i posen pals a les rodes en l'elaboració del

ragó amb Castella, però aquests pactes es van fer sense que en

text que ens convé als que vivim a Catalunya (només cal

cap cas es renunciés voluntàriament a cap de les institucions

veure recentment l’OPA de GAS NATURAL sobre ENDESA

d'autogovern que permetien decidir i legislar independentment

com han reaccionat, NOMÉS pel fet de ser catalans, inde-

de qualsevol altre territori, i que més tard ens van ser preses

pendentment de si empresarialment és bó o no per

per les armes i és el que avui reivindiquem en l'11 de setembre.

Espanya, ja posen el crit al cel, EN QUE QUEDEM? ENS PRE-

És per això, que els nostres drets, alguns del quals es van

GUNTEM MOLTS DE NOSALTRES).

reconèixer en l'actual Constitució, es basen sobretot en la

En el marc d'aquestes tensions i conscient que des dels

nostra pròpia història.

municipis podem ajudar que les coses surtin bé, vull ressaltar algunes afirmacions, perquè quedin paleses a qui es
pregunti des de fora, o des de dins del nostre país, si la
voluntat dels catalans és ferma.

“Un bon Estatut i un bon
finançament és el que demanem
aquest 11 de setembre“

seu informe de començament de mes deixa clar que res

Avui fa 300 anys que el general Basset va desembarcar a la

s'oposa en el text de la Constitució a que Catalunya es

ciutat de Dènia i va iniciar la revolta contra Felip V.

defineixi com el que és, una nació, abandonant l'eufe-

“jo saltaré quan salte Barcelona”.

misme de la transició, el terme nacionalitat, que en defini-

Així va respondre el general Basset, cap dels artillers que

tiva vol dir el mateix i que en aquell moment es va accep-

defensaven la ciutat, quan li insinuaren d’abandonar-la.

tar perquè sortíem d'un franquisme que encara no s'havia

Joan Baptista Basset –fill de València, general de l’exèrcit

acabat.

aliat i capdavanter de la revolta dels maulets, l’any 1705,
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sotmeté l’exèrcit borbònic. Ell, com la ciutat, resistí fins al
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contra Felip V- va ser una figura destacada en la defensa

darrer moment; com la ciutat i com els centenars i centenars de valencians que moriren a Barcelona per continuar
defensant les llibertats, després de la fatídica batalla d’Almansa, al 1707.
És important recordar que no hi hauria hagut un 11 de
setembre de 1714 a Barcelona sense un 25 d’abril de 1707 al
País Valencià.
El passat dijous al Fossar de les Moreres vaig assistir a un
acte on es va descobrir una placa commemorativa, recordant els valencians, injustament oblidats, que van morir a
Barcelona al 1714, en defensa de la ciutat i de les llibertats
comunes a catalans i valencians.
Ningú pot discutir els nostres drets històrics!!
L'Estatut que sortirà del Parlament de Catalunya, ha de ser
aprovat pel Congrés i pel Senat i ho ha de fer amb un bon
finançament perquè això es tradueixi en els recursos
necessaris pel poble català, que vol dir millor sanitat,
millors escoles, millors equipaments... més qualitat de vida.
Un bon Estatut i un bon finançament, això és el que demanem
aquest 11 de setembre, en l'inici del curs polític, perquè Catalunya es trobi el futur que lliurament elegeixi i perquè els
Ajuntaments, i també l'Ajuntament del Papiol, tinguin els instruments necessaris per complir amb la nostra tasca d'institucions de màxima proximitat en l'atenció als ciutadans.
L’Alcalde en un moment del seu discurs

Visca El Papiol i Visca Catalunya!!!

Vida a la Vila
L’autobús de “todos.es” queda quasi buit

Dins d l’autobús de Todos.es

Pocs papiolencs van acostar-se els pas-

Pulido, que es va aprendre la manera

sats dies 9 y 10 d’octubre a l’autobús

d’entrar als cercadors i trobar ofertes

que el Ministeri de Foment va aparcar a

de feina, va explicar que “he arribat

la Florida per a tots els ciutadans del

amb la llibreta i ja m’he apuntat tots

poble que volguessin apropar-se al món

els passos que de fer per a entrar a

de les noves tecnologies.

Internet. He aprofitat molt bé el matí”.

Segons Octavi Castro, un dels dos moni-

O, la senyora Alberta Gil i Maria, ex jut-

tors que amb aquest mitjà de transport

gessa de Pau de l’Ajuntament, que

està recorrent Catalunya, “per a ser un

tenia molt clar que “ens hem de

poble de 3.600 habitants, la presència

modernitzar. Així que tot tipus d’ini-

ha estat fluixa”.

ciatives que ajudin a la gent gran com

Tot i així algunes persones van aprofi-

nosaltres a aconseguir-ho seran ben-

tar la oportunitat. La senyora Petra

vingudes”.

LLIBRES EN REMULL
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Un estiu de Bibliopiscina
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Aquest estiu la població del Papiol ha tingut la possibilitat de compaginar la lectura amb l’oci i l’esport mitjançant la bibliopiscina.
Aquest servei d’informació de préstec de documents que ofereixen les biblioteques municipals durant l’estiu (en el nostre cas
parlem del Centre de Lectura) fora del seus recintes habituals.
L’objectiu era fomentar la lectura, sobre tot entre el públic
infantil i apropar el Centre de Lectura a la població. Tothom
que hagi anat a la piscina n’ha pogut fer ús.

Després de fer una valoració al respecte el responsables d’aquesta iniciativa han afirmat que “podem dir
que l’objectiu ha estat assolit”. En
total la bibliopiscina va ser visitada per
230 persones i es van prestar 412 documents, entre revistes,
còmics, premsa, i d’altres que es van anar ampliant segons la
demanda.

La incidència del mosquit tigre al Papiol ha estat mínima
Arribada la tardor, l’alarma per la

Encara que la incidència en número de picades ha estat mínima,

presència del mosquit tigre als

alguns veïns del Papiol han trobat a les seves cases o jardins

municipis propers al Parc de Coll-

aquest exemplar de mosquit. “Es possible que també els hagi

serola es pot donar per acabada.

picat però que no s’hagi considerat necessari arribar-se fins al

Tot i que a la localitat de Sant

dispensari” afirma la metgessa Ubieto.

Cugat del Vallés, on es van trobar

L’Ajuntament del Papiol ha estat alerta per aplicar les recomana-

els primers exemplars d’aquest mosquit originari del sud-est

cions que s’han donat als ciutadans en els espais públics i ha

asiàtic, les seves picades han afectat a centenars de persones, al

col·laborat amb els grups de treball que s’han organitzat entre

Papiol la incidència ha estat mínima.

administracions.La Generalitat de Catalunya, mitjançant el

La metgessa Irene Ubieto, Cap Local de Sanitat del Papiol,

Departament de Medi Ambient i Habitatge i el Departament de

ha destacat que “al llarg de l’estiu només tres persones han

Salut, ha treballat conjuntament amb els consells comarcals del

arribat al dispensari per a tractar-se a causa de picades de

Baix Llobregat i del Vallès Occidental, i els ajuntaments de Bar-

mosquit i sembla, doncs no ho podem saber amb total segu-

celona, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Sant Quirze del Vallès, Sant

retat, que només una d’aquestes podria tractar-se del mos-

Cugat del Vallès, Molins de Rei i el Papiol, per prevenir l’expansió

quit tigre”.

del mosquit tigre (Aedes albopictus).

La picada del mosquit tigre no té cap caracterís-

Aquest mosquit va aparèixer a Catalunya l’estiu passat, però

tica que la diferenciï de les picades d’altres mos-

ja fa alguns anys que s’ha instal·lat en països com Itàlia,

quits, però a diferència dels mosquits autòctons,

Albània, Suïssa o Bèlgica.Per mirar d’evitar-ho, el con-

pica principalment de dia i produeix

sistori recomana que no es deixin a l‘aire lliure

molèsties a causa del gran nombre de

objectes que es puguin omplir d’aigua de pluja,

picades que fa, tot i que no suposa un risc
per la salut.

ja que les aigües estancades és el lloc preferit
d’aquests mosquits per a reproduir-se.

Vida a la Vila
Els comerciants
del Papiol visiten Roses
La clàssica excursió dels comerciants

hora, però de la tarda quan van baixar

del Papiol del mes de setembre els va

de l’autocar, un altre cop al Poble. L’am-

portar enguany a la població gironina de

bient general va ser molt bo i els va

Roses. La sortida va comptar aquest any

acompanyar el temps, amb un dia

amb l’acompanyament de l’alcalde i la

radiant. Els participants van dinar a un

seva família, la regidora de Comerç i les

restaurant de la població empordanesa i

cinc parelles guanyadores del sorteig.

van pujar al “trenet” fins a la muntanya

La sortida va començar a dos quarts de

de la població per veure la imatge de

vuit del matí quan els participants van

postal de la badia de Roses en tota la

pujar a l’autocar i va acabar a la mateixa

seva plenitud.

TEATRE AL PAPIOL

“SOLAS”
inaugura
la temporada
de la campanya
“Anem al Teatre”
La regidoria de cultura de Cultura
reprèn de nou la campanya “Anem al
teatre” per aquesta temporada 20052006.

S’iniciarà

amb

l’espectacle

“Solas” que es presenta al teatre
Romea i es tancarà a finals del mes de
Juny. Al llarg d’aquests nou mesos es
lloc majoritàriament els dissabtes al
vespre.
L’objectiu de la campanya “Anem al
teatre”

és

potenciar

l’afluència

dels veïns del Papiol al Teatre.
Principalment es tracta d’una cam-

Novembre 2005

programaran vuit sortides que tindran
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aquesta temporada, però, es volen
potenciar també les sortides familiars. En aquest sentit, la segona
sortida que s’organitzarà serà el
proper dimecres 28 de desembre a
les sis de la tarda al Teatre Nacional de Catalunya per veure “Les
extraordinàries

aventures

d’en

Massagran”.
Roses va ser el municipi escollit per la sortida

La campanya cultural “Anem al Teatre”
implica a la regidoria de Cultura, al
departament d’intervenció de l’Ajunta-

Canvi gratuït de les plaques de guals

ment així com a l’oficina de la Caixa de
Terrasa del Papiol, on es posen a la

El programa de control de guals que va posar en marxa

venda les entrades.

l’Ajuntament el passat mes de juliol amplia el seu termini

Aprofitant els descomptes que es fan

fins el proper 31 de desembre de 2005.

als grups, l'Ajuntament sol fer la com-

Aquest control s’està realitzant canviant les plaques de gual

pra de 52 entrades i el preu que paga

antigues per unes de noves que subministra l’Ajuntament

el ciutadà per l'entrada és igual o més

GRATUÏTAMENT a totes aquelles persones que actualment

baix que el que paga l’Ajuntament. El

estiguin pagant entrada de vehicles. L’Ajuntament recorda

Consistori, amb la col·laboració de la

que a partir de la finalització d’aquest nou termini les pla-

Caixa de Terrassa, assumeix el cost del

ques de gual antigues deixaran de tenir validesa.

transport: es lloga el servei de trans-

Les noves plaques es poden passar a recollir per l’Oficina

port d'anada i tornada en autobús.

d’Atenció al Ciutadà en horari de 9:00 a 15:00h, i s’haurà

D’aquesta manera, al ciutadà li surt

d’aportar el DNI, donat que s’ha assignat un número de

més barat anar al teatre en grup que si

placa per a cada ciutadà amb gual

ho fa pel seu compte.

de BAT a bat

panya adreçada al públic adult;

Vida a la Vila
L’enquesta del pla estratègic

Novembre 2005

Juntament amb el Bat A Bat els ciutadans del poble heu rebut a casa l’enquesta final del Pla
estratègic del Papiol 2010. Es tracta d’un moment important pel decurs del pla ja tots els
habitants del poble tenen la oportunitat de dir la seva.

de BAT a bat

18

El Poble del Papiol

En el Pla Estratègic Papiol 2010 han par-

“El Papiol es proposa com objectiu

La raó de l’enquesta es la d’aconse-

ticipat fins ara més d’un centenar de

central per els propers anys l’impuls

guir que les accions que s’han de

veïns de la població, així com represen-

de polítiques actives de desenvolu-

tirar

tants de la majoria d’associacions del

pament social, cultural, educatiu,

quades i saber, d’entre totes les

poble amb les seves anàlisis i opinions.

medi ambiental i de millora de la

finalment escollides, quines tenen

Al començament del Pla Estratègic es

imatge de la població amb una

més urgència.

van constituir grups de reflexió i estudi

expansió econòmica sostenible per

Acabat el Pla Estratègic Papiol 2010 el

en matèria d’urbanisme i mobilitat,

augmentar el nivell de la qualitat de

seguiment de la seva aplicació serà una

medi ambient, economia, comerç i

vida dels habitants en el marc d’un

de les tasques assignades al Consell del

turisme, cultura i educació, esport, sani-

urbanisme eficaç i al servei de les

Poble que es crearà properament.

tat i serveis socials. Amb les seves

persones”

Aquest esdevindrà l’organisme fona-

conclusions, després d’analitzar els

Com podem aconseguir que aquest

mental de la participació ciutadana al

punts forts i els punts dèbils de la pobla-

objectiu central es faci realitat?

nostre poble.

ció en cada una de les matèries esmen-

La resposta es troba en aquesta

tades, van elaborar l’escenari de futur

enquesta. En ella s’ assenyalen sis

COM OMPLIR L’ENQUESTA

més adequat pel Papiol de cara als pro-

línies estratègiques i un seguit

La present enquesta conté les accions,

pers anys.

d’accions que si es compleixen aju-

les coses que cal fer, en el àmbit de cada

Aquest escenari es va resumir en un

daran a que el Papiol assoleixi l’ob-

una de les línies estratègiques que defi-

objectiu central que textualment diu el

jectiu central que es proposa el Pla

neix el pla. Per omplir l’enquesta s’han

següent:

Estratègic.

de tenir tres idees en compte.

endavant

siguin

les

ade-

Vida a la Vila
1) Que al costat de cada acció s’hi marqui un 1, 2 o 3 segons el nivell de prioritat que es cregui que cal donar a
cada acció, tenint en compte la
següent escala: Urgent, Urgència
mitja o Menys urgent.
2) Que si es creu que cal afegir una
nova acció s’escrigui en les línies en
blanc que es trobaren al final de cada
llista d’accions.
3) Que si es creu que alguna de les
accions que ara apareixen en les
llistes no cal fer-les senzillament
siguin ratllades.
*Per retornar l’enquesta personalment o per correu
cal dirigir-se a la Oficina del ciutadà de l’Ajunta-

del Centre de Lectura

Novembre 2005

ment abans del dia 21 de novembre.

24 de novembre
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Activitats a càrrec

de BAT a bat

CLUB de LECTURA Casal d’Avis. “El
vell i el mar” Ernest Hemingway
29 de novembre
Conferència

“Autoestima

i

confiança personal (Millorem les
relacions amb els altres) a càrrec
de Salvador Auberni

A la recerca
dels orígens
La família argentina Muntaner Coll, van
arribar-se al poble del Papiol

en la

recerca dels seus orígens.
Pel que van explicar un avi de la família
va estiuejar a “Can Girona” però per
causa de la Guerra Civil va perdre la
casa i va emigrar a l’Argentina.
Foto de familia davant de la Casa de la Vila

Esports

Activitats a la piscina

El mes petits també tenen cabuda disn l’Esport Base

S’inicia la temporada esportiva amb

cions estan encara obertes amb la finali-

canvis estructurals importants amb

tat de que tots els nens i nenes de

l’objectiu de millorar tècnica i professio-

Papiol en edat escolar puguin practicar

20

nalment el treball amb els nens i nenes

activitat física i esport amb nosaltres.

de BAT a bat
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Comença la temporada 2005-2006
de l’esport base del Papiol

del Papiol. Els canvis més significatius

En els últims anys l’Esport Base del

son l’arribada de Jose A. Labella, nou

Papiol ha crescut considerablement

coordinador tècnic, la creació de llocs

en número de practicants compa-

específics coordinatius per secció i l’alt

rant les dades amb el creixement del

nivell tècnic dels monitors existents i els

Papiol. Aquest any en concret comp-

que s’han incorporat aquest any.

tem amb uns 180 nens i nenes, 25
Base

mes que la temporada passada, 50

compta amb 13 equips esportius, 3 de

mes que fa dos i 80 mes que 3 tem-

futbol, 2 de handbol, 6 de bàsquet 2 d’i-

porades enrere

niciació esportiva (fig.2). Les inscrip-

esport amb nosaltres en les quatre

Aquesta

temporada

l’Esport

Tots ells faran

modalitats esportives: futbol. Handbol. Bàsquet i iniciació esportiva.
Aquest alt creixement es molt important per l’entitat i reflexa el treball dels
últims anys que tot i això intentem
Foto de familia

millorar aquesta temporada.

Futbol. Handbol i Bàsquet, així com l’Escola d’iniciació formen part de les activitats de l’Esport Base

Esports
ENTREVISTA A JOSÉ A. LABELLA
Nou coordinador general de l’Esport Base del Papiol
Aquest any s’ha creat una base metodològica i de treball comú,

gestió de l’Esport Base?

que cada monitor depenent de l’esport i la categoria adaptarà als

Aquestes variacions pretenen crear una xarxa coordinativa

seus coneixements i experiència per aconseguir amb èxit els

que millori i acceleri la comunicació entre seccions esportives,

objectius fixats i d’aquesta manera ajudarem al desenvolupament

asseguri la continua formació dels monitors/entrenadors i que

integral dels nens i nenes.

es dugui a terme un procés educatiu òptim per als nens i

3. Com preveu la temporada 2005-2006?

nenes segons l’esport i la categoria. Per suposat, l’objectiu

En quant al tema educatiu i social, crec que es on es podran obser-

general de l’Esport Base continua sent oferir serveis de quali-

var els canvis mes significatius i aconseguirem fomentar en els

tat per a la formació física-psíquica dels nens i nenes del

practicants uns hàbits i valors saludables en tots els aspectes. Pro-

Papiol i d’aquesta manera ajudar a la formació integral

curarem que els nens i nenes aprenguin, es diverteixin i es desen-

d’aquests.

volupin com persones. En quant al tema esportiu i competitiu,

2. Com afectaran aquests canvis a la metodologia de treball dels monitors

suposo que molt be, gràcies als coneixements tècnics dels moni-

dels diferents equips?

tors pronostico un any d’èxit.

Categoria

Dies i horaris
d’entreteniment i lloc

Dia i horari
de partits a casa

Cadet F-11
Masculí

1990-1991

Dimarts-Dijous 19:00-20:30
(CAMP MUNICIPAL)

Dissabte 12:00

Aleví F-7
Masculí

1994-1995

Dilluns-Dimecres 18:30-29:30
(CAMP MUNICIPAL)

Dissabte 10:45
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Benjamí F-7
Mixt

1997

Dilluns-Dimecres 18:30-19:30
(CAMP MUNICIPAL)

Dissabte 9:45

Infantil
Masculí

1992-1993

Dimarts-Dijous 19:30-21:00
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

Dissabte 12:00

Infantil
Femení

1992-1993

Dimarts-Dijous 18:30-20:00
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

Dissabte 11:00

Benjamí
Masculí

1996

Dilluns 18:15-19:15 i Dimecres 18:15-19:15
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

Dissabte 9:45

Benjamí
Femení

1996

Dilluns 17:00-18:00 i Divendres 18:00-19:00
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

Dissabte 11:15

Aleví
Femení 1r

1994

Dilluns 18:15-19:15 i Divendres 17:00-18:00
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

Dissabte 9:45

Aleví
Femení 2n

1995

Dimecres-Divendres 18:00-19:00
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

Dissabte 11:15

Cadet
Femení

1990-1991

Dimecres-Divendres 19:00-20:00
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

Dissabte 8:00

Juvenil
Femení

1988-1989

Dimecres-Divendres 19:00-20:00
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

Dissabte 12:45

FUTBOL:

HANDBOL:

BÀSQUET:

INICIACIÓ ESPORTIVA:
Grans A

1998

Dilluns 16:45-17:30 i Dimecres 17:30-18:15
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

----

Grans B

1999

Dill 17:30-18:15 i Dix 16:45-17:30
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

----
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1. Quins son els objectius d’aquests canvis en l’estructura, organització i

E l Ra c ó d e l a C u l t u ra

Per Montse Faura | Recomanem...

Des del Centre Municipal
de Lectura

Brad Mehldau, piano.

per Elsa Garcia | ENVELLIR, MORIR

Des de l’Escola de Música

Larry Grenadier, baix
Jeff Ballard, bateria
Brad Mehldau, un dels pianistes més importants de la jove
generació de músics americans, acaba de publicar un nou disc.

Novembre 2005

En aquest disc tot és important, i quan ens referim a tot, la
referència no és només amb la música que es troba continguda
en el treball, sinó que també és molt important, el manifest d’
intencions i reflexions personals con determinats matèries
(musicals, literaris o conceptuals). En aquest darrer treball, el
romanticisme prend, una altre vegada, una vital importància,
fins el punt que musicalment hi ha una intensa recerca de nous
mmitjans expressius, con una especial subordinació de la forma
a la idea. És un treball intel.lectual però, a la vegada intens,
emotiu, sentimental i amb una concepció i qualitat d’ ideies que
provenen de diverses fonts i diferents camps.

de BAT a bat
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Aquest romanticisme, va lligat amb la idea de la influència de la
música clàssica en el treball de Brad Mehldau. En les notes de la
seva carrera discogràfica cita de forma clara a Beethoven,
Brahms i Schumann, i sense citar-ho expressamente, fa una
clara el.lusió a Chopin.
Desenvolupa el que es pot anomenar els “nous standards”,
provinents de la cultura contemporania i del pop, i en concret
temes de Nick Drake, qui després de diversos projectes de
execusió, realiza una petita obra mestra al piano.
“Un debut fet excel·lència”; “el seu moment més dolç”; “un trio
per a la història”; “pura alquímia”; “un clàssic modern”… Pocs
crítics intuïen l’any passat, en el debut del Brad Mehldau Trio al
Palau, que aquell concert seria el penúltim del grup amb el
bateria català Jorge Rossy, substituït ara per Jeff Ballard, que
no és català però manté contactes fins i tot familiars amb
Barcelona i assidu del nostre festival en diverses formacions
(Chick Corea, Los Guachos…). El canvi de bateria ha portat
Mehldau a reinterpretar-se, a buscar colors diferents, i el
resultat ha estat un espectacular primer disc del nou trio, Day is
done. Abans de tancar la seva gira europea, Mehldau ha preferit
tornar a Barcelona en comptes de tocar en una altra ciutat per
demostrar- nos que, de fet, res no ha canviat però tot ha canviat.
Day is done (Nonesuch Records)
Dijous, 17 de novembre, 22h. BRAD MEHLDAU TRIO

“HISTORIA DEL REY TRANSPARENTE”
ROSA MONTERO
EDICIONES ALFAGUARA, S.A. - GRUPO SANTILLANA
Encuadernación: Rustica
Història del Rei Transparent és una novel·la poderosa, amb la força desbordant dels llibres cridats a convertir-se en clàssics. En un mogut
segle XII, Leola camperola adolescent, despulla a un guerrer mort en un
camp de batalla i es vesteix amb les seves robes de ferro, per a protegirse sota una disfressa viril. Així comença el vertiginós i emocionant relat
de la seva vida, una peripècia existencial que no és només la de Leola
sinó també la nostra, perquè aquesta novel·la d'aventures amb ingredients fantàstics ens està parlant en realitat del món actual i del que
tots som. Història del Rei Transparent és a més un insòlit viatge a una
Edat Mitjana desconeguda que s'olora i se sent sobre la pell. Una història que commou per la seva grandesa èpica. Una trobada enlluernadora
amb uns personatges inoblidables. Una gran rondalla per a adults que
posseeix l'embadaliment i la capacitat metafòrica dels relats essencials.
Un d'aquests llibres que no es llegeixen, sinó que es viuen.
“CAÇADORS DE BOLETS. LA GUIA”
ENRIC GRÀCIA/TV3 • LA MAGRANA/RBA
Any d'edició: 2005
Caçadors de bolets, la guia del programa de TV3, exposa tots els criteris
necessaris per collir bolets amb seguretat, i ho fa de manera didàctica,
assequible, rigorosa i sobretot molt propera a la manera de parlar dels
bons boletaires, els autèntics protagonistes d'aquest llibre.
Per primera vegada, una guia proposa ordenar els grans grups de bolets
del país segons els patrons de la classificació popular catalana.
L'Enric Gràcia, micòleg, assessor indispensable de la sèrie televisiva i
una de les persones del país que més coses sap de micologia, ha definit
aquesta classificació, ha elaborat una clau que permet a qualsevol lector identificar els diferents grups de bolets catalans, i ha descrit els
detalls diferencials de més de 200 espècies de bolets.
Amb aquesta guia aprendrem a identificar les espècies de bolets
comestibles més freqüents a Catalunya, a diferenciar-les de les varietats tòxiques més perilloses i a transportar-les i conservar-les per gaudir dels bolets al bosc i a casa. En aquest sentit, el llibre ofereix també
una selecció de les millors receptes per cuinar bolets que diferents boletaires i cuiners del país van preparar a cadascun dels capítols del programa de televisió.

L'Auditori • http://www.bradmehldau.com/mehldau/

En x @ rx @
>> http://www.cinemacatala.net

>> http://www.cuatro.com

aquí trobareu tota la informació
cinematogràfica més puntual, la
base de dades més gran del cinema
català, un cercador de pel·lícules
internacionals, la cartellera dels
cinemes catalans, recomanacions,
concursos amb els que podeu
guanyar entrades per anar al
cinema, fòrum amb diversos canals de lliure participació, seccions
especials, etc. Si us agrada el cinema, tot el cinema i en català.

Per a saber mes de la
nova televisó privada
que emetrà en obert
per tot l’estat espanyol
pot ser una bona idea
acostar-se a la seva
pàgina web. La cadena
cuatro comença a
emetre en obert aquest
7 de novembre.

La nostra gent
Josep Torrente nou rector del Papiol
“Em sento capaç d’assumir aquesta nova responsabilitat”
Enginyer de professió, lligat al món de

mes de setembre el nou rector de la

l’església des de petit, va col·laborar

parròquia del Papiol. Amb 39 anys, y

en les tasques de la parròquia del Pi a

després de ordenar-se fa tot just quatre,

Barcelona, en el centre d’esplai i va

Mossèn Torrente compartirà aquesta

ser membre del Consell Pastoral fins

responsabilitat al Poble amb la direcció

que un dia va decidir fer “una pas

de la parròquia del poble de Castellbis-

endavant” i entrar al seminari. D’això

bal. Els canvis en el Bisbat de Sant Feliu

ja en fa onze anys. Després dels sis

de Llobregat, on Mossèn Joan Pere

anys de formació el van ordenar

Pulido –antic rector de la parròquia del

sacerdot. Va fer les clàssiques tres

nostre municipi- ha passat a ser el

promeses d’obediència, castedat i

Secretari del bisbe i a la parròquia de

austeritat de vida. Des de feia només

Castellbisbal on l’antic mossèn Jordi

quatre dedicava el seu temps com a

Darque ha marxat a Roma a completar

vicari de la parròquia de Sant Feliu de

els seus estudis, han deixat una espai

Llobregat.

perquè

Mossèn Torrente a l’entrada de la Parròquia

assumís

Sobre el retrocés de la participació ciu-

aquesta nova responsabilitat de la que

tadana dins l’àmbit de la religió cris-

vagi aprimant es proposar la fe no

ell mateix ha dir “em sento totalment

tiana, Mossèn Torrente creu que el repte

només en moments especials sinó com

capaç d’assumir”.

per a que “aquest gruix de gent no es

una manera de viure. Avui en dia - pros-

mossèn

Torrente

Novembre 2005

Josep Torrente Bruna, es des d’inicis del

segueix el Mossèn- la gent s’acosta a
casament i la defunció... Hem d’intentar
que no sigui una fe que es quedi en els
moments especials i també que la mitja
d’edat dels creients vagi cap a la gent
més jove”.
El nou rector de la parròquia del poble
valora molt la gent que te al voltant i
que l’ajuda en las tasques del dia a dia.
“Aquí al Papiol hi ha menys gent que a
Castellbisbal ( per exemple al poble
l’equip de catequistes es de 4 persones i
a Castellbisbal de 14), perquè es un
poble més petit, però els que hi son ho
L’ordinador portàtil forma part de les obligacions de compartr rectoria entre el Papiol i Castellbisbal

posen tot de la seva part.”

PERSONAL I INTRANSFERIBLE
1) El principal tret del teu caràcter?
Organitzat
2) La qualitat que prefereixes en un home?
Honestedat
3) I en una dona?
Honestedat
4) Què és el que més aprecies dels teus
amics?
Franquesa, sinceritat
5) El teu principal defecte?
Voler ser a molts llocs alhora

6) El color que més t’agrada?
Groc
7) La flor que més t’agrada?
Rosa
8) L’animal que més t’agrada?
Gat
9) Els teus escriptor preferits?
El poeta Carles Torner
10) Quina música escoltes sovint?
Música coral
11) Els teus herois de ficció?

No n’he tingut
12) Personatges referència en la vida real?
La gent generosa
13) El que més detestes es..?
La hipocresia
14) Quin fet t’inspira més indulgència?
Tot allò que es fruit de la feblesa humana
15) Estat actual del teu esperit?
Content i amb ganes de fer coses
16) Quin és el teu lema?
“fer, fer fer i deixar fer”

23
de BAT a bat

l’església per el bateig, la comunió, el

Transports i telèfons d’interés
Horaris RENFE
Papiol 

Papiol 

 Terrassa

BCN

 Terrassa

Papiol



Martorell

Papiol

 Martorell

Dissabtes i festius

Feiners
5.07
5.40
6.16
6.28
6.45
7.06
7.28
7.36
8.07
8.36
8.58
9.33

BCN

10.03
10.33
11.03
11.33
12.03
12.33
13.03
13.28
13.58
14.28
15.03
15.33

16.03
16.33
17.03
17.33
17.58
18.28
18.58
19.28
20.28
21.14
21.58
22.40

5.08
6.15
7.16
7.45
8.16
8.45
9.16
9.45

10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.45

18.45
19.45
20.57
21.45
22.16
22.39

Feiners
5.47
6.05
6.55
7.16
7.43
7.55
8.16
8.46
9.16
9.46
10.16
11.00

Horaris Autobusos
Castellbisbal



Papiol



Barcelona

SORTIDES DEL PAPIOL
6.30
10.40
6.50
11.10
7.10
11.40
7.30
12.10
7.53
12.40
8.13
13.10
8.36
13.40
9.15
14.10
9.35
14.40
10.10
15.10
SORTIDES DE L’ESTACIÓ

Feiners

Dissabtes

Diumenges
i Festius

El Papiol

El Papiol

El Papiol

7.00 (A)
8.10 (A)
11.40 (A)
13.00 (A)
14.15 (A)
15.30 (A)
17.00 (A)
18.15 (A)
19.15 (A)
20.00 (A)
21.10 (A)

8.15 (A)
10.15 (A)
12.15 (A)
14.15 (A)
16.00 (A)
19.15 (A)
21.15 (A)

10.15 (A)
13.00 (A)
16.10 (A)
18.15 (A)
21.15

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

Horaris Autobusos nocturns
Sortida de BCN- Plaça Catalunya
1,05 - 2,05 - 3,05 - 4,05

16.18
17.17
18.17
19.17
20.17
21.17
21.47
22.35
00.23



PAPIOL

Diumenges
i Festius

9.25
12.15
15.25
17.30
19.45

7.01
7.46
8.11
9.14
10.11
11.17
12.18
13.17
14.18
15.17



SORTIDES DE BARCELONA

Dissabtes

7.25
9.25
11.25
13.25
15.25
17.25 (1)
18.25
20.25

17.31
18.01
18.31
19.01
19.31
20.01
20.31
21.46
22.10
23.42
00.23

Bus de l’Estació

Feiners

6.20
7.00 (Directe)
7.25
8.25 (1)
9.25
10.25
11.40 (1)
13.25
14.40 (2)
15.25
16.40 (1)
18.25
19.40

Dissabtes i festius
11.31
12.01
12.31
13.01
13.31
14.01
14.31
15.01
15.31
16.01
16.31
17.01

*Arribada estació de RENFE-El Papiol
1,38 - 2,38 - 3,38 - 4,38

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

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

ESTACIÓ

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

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

Vull trucar a ...
Ajuntament
Dispensari Municipal
CAP Molins (Consultes)
Creu Roja
Servei d’Urgències Molins
Servei d’ambulàncies-Urgències
Farmàcia Vilà
ESCOLA PAU VILA
Cicle Inicial
Educació Infantil
Escola Bressol El Cucut
Escola Música
Correus
Policia Local
Mossos emergències Trànsit
Bombers Sant Feliu

93 673 02 20
93 673 15 35
93 668 77 11
93 668 10 26
93 680 28 76
061
93 673 07 74
93 673 00 22
93 673 00 22
93 673 00 22
93 673 12 79
93 673 08 83
93 673 02 40
93 673 20 00
088
93 666 10 80

Piscina Municipal
Pavelló d’Esports
Deixalleria
Centre de Dia Josep Tarradellas
Casal d’Avis Alexandre Figueras
Centre Municipal de Lectura
Casal de la Dona
AVARIES
Aigües
Fecsa-Enher
MOSECA (Manteniment enllumenat públic)
Catalana de Gas
ATENCIÓ AL CLIENT Aigües
ATENCIÓ AL CLIENT Fecsa-Enher
Cementiri
Parròquia

HORARI DE LA DEIXALLERIA
De 9'30 a 14 h dimarts, dijous,divendres i dissabte
De 15 a 18h dimarts, dijous, divendres

93 673 03 96
93 673 03 77
93 673 17 24
93 673 01 90
93 673 16 53
93 673 20 41
93 673 11 95
93 342 25 41
900 77 00 77
900 72 43 65
900 75 07 50
900 71 07 10
902 50 77 50
93 673 05 35
93 673 01 21

