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Editorial

Albert Vilà
L’Alcalde

n primer lugar desearos una buena
Fiesta Mayor. Como ya he escrito en el
programa de mano es un buen momento
para dejar las preocupaciones en segundo
lugar y dar paso a los aspectos más amables y divertidos de la convivencia.
Como siempre los jóvenes tendrán una
buena parte del protagonismo de la
Fiesta. Pero hace falta decir que más allá
de los días de Fiesta Mayor la juventud y
sus necesidades han estado bien presentes en las políticas desarrolladas por el
Ayuntamiento en los últimos años.
La entrega de las llaves de las primeras
viviendas protegidas para jóvenes ha
creado un hito en este trabajo a favor de
la juventud que deber ir mucho más allá
en los próximos años.
Los proyectos y el conjunto de acciones
que pretendemos realizar en el futuro
están contenidos en el Plan Joven que
aprobamos el año pasado. Como fruto de
este documento hemos habilitado en la
antigua escuela unos locales en los que la
juventud del Papiol ya está desarrollando
sus actividades. En este mismo local estamos instalando la emisora de radio que,
aparte de ser un instrumento de información y entretenimiento para todo el pueblo,
será también un espacio técnico donde
poder desarrollar prácticas en nuevas tecnologías, tan necesarias para que nuestros
jóvenes puedan afrontar los nuevos retos
laborales.
También me quiero referir al Festival de
Música del Papiol organizado por los
jóvenes. El resultado tan positivo de
esta edición nos hace pensar que en
futuros años pueda convertirse en un
punto de referencia de la música joven
de nuestra comarca, del que podremos
estar especialmente satisfechos. Todo
esto no habría sido posible sin la participación de los propios jóvenes que están
siendo los principales protagonistas.
No quiero dejar de mencionar dos noticías recientes de las que encontraréis
más información en este Bat a Bat y en la
web del Papiol. Se trata tanto de la construcción del paso inferior en la estación
del Papiol, que se construirá a finales de
año y en el que Renfe invertirá cerca de
800.000 euros y en el nuevo servicio de
ambulancias que mejora nuestra sanidad, una de las grandes demandas y preocupaciones de la población.
He empezado comentando la Fiesta Mayor
y también me he referido a la música. Dos
ingredientes inseparables para hacer de
estos últimos días de julio un buen
momento para descansar y disfrutar.
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n primer lloc desitjar-vos una bona
Festa Major. Com ja he escrit en el programa de mà és un bon moment per deixar les preocupacions en segon lloc i
donar pas als aspectes més amables i
divertits de la convivència.
Com sempre els joves tindran una bona
part del protagonisme de la Festa. Però
cal dir que més enllà dels dies de Festa
Major la joventut i les seves necessitats
han estat ben presents en les polítiques
desenvolupades per l’Ajuntament en els
darrers anys.
El lliurament de les claus dels primers
habitatges protegits per a joves crec que
ha creat una fita en aquest treball a
favor de la joventut que ha d’anar molt
més enllà en els propers anys.
Els projectes i el conjunt d’accions que
pretenem realitzar en el futur estan
continguts en el Pla Jove que vam aprovar l’any passat. Com a fruit d’aquest
document hem habilitat a l’antiga
escola un locals en els que el jovent del
Papiol ja està desenvolupant les seves
activitats. En aquest mateix local estem
instal·lant l’emissora de radio que,
apart de ser un instrument d’informació i entreteniment per tot el poble,
serà també un espai tècnic on poder
desenvolupar pràctiques en noves tecnologies, tan necessàries perquè els
nostres joves puguin afrontar els nous
reptes laborals.
També hem vull referir al Festival de
Música del Papiol organitzat pels joves.
El resultat tan positiu d’aquesta edició
ens fa pensar que en futurs anys pot
convertir-se en un punt de referència
en la música jove de la nostra comarca,
del que podrem estar especialment
satisfets. Tot això no hauria estat possible sense la participació dels propis
joves que n’estan sent els principals
protagonistes.
No vull deixar d’esmentar dues noticies
recents de les que trobareu més informació en aquest Bat a Bat i a la web del
Papiol. Es tracta tant de la construcció
del pas soterrat a l’estació del Papiol,
que es construirà a finals d’any i en el
que Renfe invertirà prop de 800.000
euros i en el nou servei d’ambulàncies
que millora la nostra sanitat, una de les
grans demandes i preocupacions de la
població.
He començat comentant la Festa Major i
també m’he referit a la música. Dos
ingredients inseparables per fer d’aquests últims dies de juliol un bon
moment per descansar i gaudir.
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de los jóvenes
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El protagonisme
dels joves

El reportatge
La llar d’infants,
el primer espai per als nostres nens

Juliol 2006

El proper setembre farà tres cursos que la llar d’infants del Papiol es de gestió municipal.
L’equip de govern de l‘Ajuntament considera una prioritat facilitar als ciutadans un espai on
poder deixar els fills fins els tres anys, que no funcioni només com una guarderia sinó també
com un primer pas en el desenvolupament integral dels més menuts. La seva directora Tona
Garriga, 48 anys i tres fills, explica les claus d’aquest projecte.
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Els nens i nenes troben un espai per conviure amb infants de la seva mateixa edat

a Llar d’infants “el Cucut” s’hi

Dels 0 als 3 anys no hi ha obligació de

1) “La primera és tenir una bona relació

poden matricular nens i nenes

dur els nens a l’escola ni hi ha obligació

amb els infants. Donar un bon tracte

d’entre els 0 i els tres anys. Acabat el

de l’administració de gestionar Llars

basat en el respecte i buscant l’en-

període de pre-inscripció la seva direc-

d’Infants pels nens i nenes.

tesa. Si el nens senten que els esti-

L

tora, Montserrat Garriga, explica que el
curs 2006-2007 entraran tots els
infants que ho han sol·licitat. S’esperen
34 nens i nenes nous, el mateix nombre
que ha acabat aquest cicle infantil i que

mes, que tens ganes de que estiguin

“la primera premisa
del Cucut és tenir
una bona relació
amb els infants ”

aquest setembre començaran a estu-

bé, les normes que han de començar a
aprendre entren d’un altre manera i
els nens fan més cas”.
2) “La segona és l’aposta de l’escola
bressol pel desenvolupament inte-

diar els cursos de pre-escolar, probable-

Algunes poblacions del Baix Llobregat,

gral. Per aconseguir-ho es realit-

ment a l’escola Pau Vila.

per exemple, no en tenen. L’escola bres-

zen propostes de joc que atenen

“Cada vegada hi ha més famílies del

sol funcionava de forma privada amb

poble que volen plaça”, descobreix la

cessió de l’espai per part de l’ajunta-

directora. “Això vol dir que es confia

ment des de l’any 1989. Però fa dos anys

amb la tasca que estem fent”.

el consistori va assumir-ne totalment la

L’any

passat eren 13 els infants que no eren

gestió.

del poble i aquest any només ni hauran

La seva directora explica que la línia de

sis. A l’hora de la matriculació ser del

l’escola bressol el Cucut es basa en tres

Papiol dona més punts que no ser-ho.

grans premisses:

Jugar i aprendre

El reportatge
moltes disciplines i habilitats: el

se en diferents tallers de formació

ducació i atenció necessàries pels

llenguatge musical, verbal, mate-

reglada. Ja sigui un curs d’ombres

més menuts del poble i des de la

màtic, el moviment, la plàstica...”

xineses a un de mòbils de paper. A més

direcció de l’escola, tal i com afirma

a més, part de l’equip fa cursos de for-

la seva directora, “volem seguir refle-

mació a la Fundació Rosa Sensat”.

xionant sobre la nostra pràctica i

3) “La tercera és la formació constant de
l’equip. Els mestres i professors, que
són persones titulades per a desenvo-

En definitiva, a l’Escola Bressol el

millorar d’aquesta manera els nostres

lupar la seva feina, segueixen formant-

Cucut es vol donar l’acolliment i l’e-

serveis”.

Una família tipus
Jordi, Elisabeth, Ariadna i Marc
tres que treballem deixar els fills petits
en edat pre escolar, ben atesos i per
altra banda els nens ho agraeixen perquè poden jugar i començar a desenvolupar-se per ells mateixos...”
“Un dels avantatges importants de l’Es-

aquí pots portar el nen o la nena a l’hora
que millor et vagi i no l’has de venir a
recollir a una hora exacte. Nosaltres els
deixem a les vuit del mati i els venim a
recollir a les cinc, però altres pares els deixen a les nou i els venen a recollir a un
altre hora. Això és importantissim perquè
et permet adaptar els horaris molt millor.”

“en Marc deixa
el Cucut el curs
vinent i l’Ariadna
s’hi incorpora ”
De les coses que està més contenta és
“del pati. Una meravella. Un luxe pels
més menuts i realment molt millor que
en altres escoles bressol. Les aules amb
les seves vidrieres, que permeten una
La mare va a recollir en Marc al Cucut acompanyada de l’Ariadna

entrada de llum natural important són
molt agradables i, per suposat, donen

ls Medina són una família més del

Explica l’Elisabeth, la mare, administra-

un ambient més alegre que en una habi-

Papiol. Pare, Mare i dos fills: en

tiva a Castellbisbal, que “fins el primer

tació tancada.

Marc de tres anys i l’Ariadna de set

any, quan aprenen a caminar, preferim

Per millorar apostaria per “dotar-la

mesos. Fins aquest curs, duien a en

que estiguin a casa els avis i una cangur

amb una cuina propia i un aula menja-

Marc a l’Escola Bressol del poble i a

ens ha ajudat. A partir d’aquest moment

dor. D’aquesta manera hi hauria més

partir del curs vinent hi ingressarà

es bo que els infants coneguin altres

varietat en l’alimentació, que ara és

com a nova alumne l’Ariadna. Hem

nens de la seva mateixa edat i es rela-

de catering.

volgut parlar amb ells perquè ens

cionin amb ells”. Per una banda l’Escola

estem molt contents i especialment

diguessin què en pensen d’aquest

Bressol –prossegueix la mare d’en Marc i

amb el bon rotllo que es respira dins

projecte municipal.

l’Ariadna- permet als pares com nosal-

l’escola.”
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cola Bressol el Cucut és que, a diferencia

El reportatge
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Per una llar d’infants de qualitat
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L’hora del berenar a l’Escola Bressol

L’Escola Bressol és el
primer cicle de l’etapa
infantil, que té continuïtat a
l’escola primària. Hi acollim
nens des dels primers
mesos de vida fins als tres
anys.

prendre el món que l’envolta. És per
això que amb il·lusió, intentem dur a
terme aquesta tasca oferint al nen
tota una colla de propostes de joc, de
contes, de titelles, de disfresses, etc.
que tenen com objectiu ajudar al nen
durant el seu procés maduratiu. A tot
això també hi hem d’afegir una acti-

T

enim molt clar que la denomina-

tud molt acurada a l’hora de les situa-

Disfresses per a tots

ció “guarderia” no s’adequa als

cions de cura del nen com pot ser

una subvencions més generosa als Ajun-

nostres objectius, perquè creiem que

l’estona del dinar, de canvi de bol-

taments que, com el Papiol disposen

la llar no és només per “guardar”

quers, de control d’esfínters i també

d’un nombre de places de llar d’infants

canalla, sinó que serveix per ajudar a

a l’hora de posar-lo a dormir i llevar-

d’acord amb la població que hi ha al

l’evolució del nen i ajudar-lo a com-

lo

són

municipi i és per aquest motiu que

moments privilegiats on la relació

de

la

migdiada,

ja

que

aquest any s’han abaixat tant les quotes.

amb l’adult és més personalitzada.

Així doncs amb els ajuts de la Generali-

L’escola bressol del Papiol té una

tat i dels nostre Ajuntament es facilita

cabuda màxima de 61 infants i aquest

que cada vegada més famílies puguin

any hi ha pogut entrar tots els infants

gaudir d’una llar d’infants de qualitat.

que ho han sol·licitat quedant quedant
fins i tot algunes places lliures.
Dins d’una aula

La Generalitat ha volgut premiar amb

Per Tona Garriga
Directora de la Llar d’infants El Cucut

Història
Galzeran de Papiol,
Obrint les portes de la història
Alain Orive Ortega, de 32
anys, és l’estudiant
d’història que està
començant a revisar la
història medieval del poble.
És a punt d’acabar la
carrera i ja s’ha posat a
rebuscar en els arxius del
mateix castell del poble, de
Sant Feliu o de la Corona
d’Aragó a Barcelona, per
trobar documents que ens
expliquin com era Galzeran
de Papiol.
Juliol 2006

yor feudal, que es feia respectar,

que probablement tenia certa ambició, fruit natural del paper que havia
de jugar com a noble, un rol que se li
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exigia de naixement. Probablement
s’imposava per la força i el poder com
a persona de la més alta jerarquia del
poble. Hem de recordar que fins i tot
la pagesia tenia les seves jerarquies i

Raimond Guàrdia és l’autor dels esboços que representen en Galzeran de Papiol

que en aquesta època tothom, segons
on hagués nascut, tenia molt clara-

rina Durfort una pubilla d’una de les

població del Vendrell o Raimon que va

ment definit el paper que havia de

cases més importants de l’època

fer la guerra a la estratègica batalla de

jugar a la vida”.

emparentada amb els Comtes de Bar-

Navas de Tolosa.

Galzeran es va convertir en un home

celona.

“Galzeran va ser un home important

de la cort de Jaume II important, que

En la seva recerca també ha trobat

que sembla que va jugar bé les cartes

el va acompanyar en diferents viatges

altres personatges històrics medievals

que li havien tocat com a Senyor Feu-

i a qui se li van concedir diferents pri-

de certa rellevància com Bernat de

dal a cavall entre els segles tretze i

vilegis. Galzeran es va casar amb Sau-

Papiol, encarregat de repoblar l’antiga

catorze”

Alain Orive

Papiol Mil·lenari
Especialitzat en paleografia, Orive ha trobat entre els papers del

Alain Orive explica que al paper s’hi

Castell un document que demostra l’existència del Papiol ara fa més

parla també, quan ha d’explicar com són

de 1000 anys. La constatació de poble mil·lenari sorgeix d’un paper

les terres que es lleguen dels seus veïns,

on s’hi pot llegir que el senyors Miró donen unes terres heretades de

de personbes com Ataulf o Argonat i també un d’hebreu, Elies,

la mare al senyor Durando. La frase que es pot llegir al text és la

a qui s’adjectiva de filòsof. Per tant, és de suposar que encara

següent: “In comitatus Barchinona, in terminus Madrona locus dicuit

que no es trobés cap document datat de més antic Papiol ja

Papiolo” (al comtat de Barcelona, al Terme de Madrona a la localitat

existia feia anys. La data del document és el 4 d’agost de l’any

del Papiol”.

996. Ara farà 1010 anys.
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n paraules de Orive, “Era un sen-

Serveis Personals
Es va parlar de feina, igualtat, violència i política

Segon Congrés de dones
del Baix Llobregat

Juliol 2006

El segon Congrés de dones del Baix Llobregat celebrat el passat mes de maig i on va assistir la
regidora de l’ajuntament Maria Solè s’hi van inscriure 500 persones. Es van recollir més de 31
experiències que han passat a formar part del banc de bones pràctiques comarcal. Us
presentem algunes de les seves conclusions generals.
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Una nova masculinitat
i una nova feminitat

Dones i política
El nombre de dones electes als ajuntaments catalans avança lentament.
S’ha passat del 4% de dones regidores a les eleccions de l’any 1979 al

Sense la col·laboració dels homes el canvi necessari per assolir

23% l’any 2003. La comarca del Baix Llobregat està per sobre la mitja

la plena ciutadania de les dones no serà possible. Cal caminar

catalana i arriba al 32,9 % de regidores als seus 30 ajuntaments.

cap un nou concepte de masculinitat que afavoreixi relacions
solidaries basades en la cooperació, la igualtat, la proximitat i el
pacifisme. La societat ha de cercar models no sexsistes que ens
permetin a tots i a totes desenvolupar les nostres potencialitats

Mitjans de comunicació

i cal trobar nous models femenins que equilibrin les relacions.
S’ha d’incidir perquè les informacions recullin les aportacions
socials dels homes i les dones i que ho facin en un llenguatge no

Educació i prevenció
S’ha d’exercir una funció preventiva i educativa entre la població
infantil i juvenil, inculcant models masculins positius que actuïn

discriminatori, sense predomini del genèric masculí.

Erradicar la violència

contra la violència de gènere i equilibrin funcions socials i laborals.
La violència contra les dones es defineix com qualsevol acte que
suposi l’ús de la força o la coacció amb la intenció de promoure o

A la feina, iguals

perpetuar relacions de poder i submissió entre homes i dones. El
domini masculí i els valors culturals imperants han donat com a
resultat aquesta discriminació contra les dones.

La societat del benestar és insostenible sense el treball femení. La

Més recursos per lluitar contra la violència. A nivell comarcal, l’en-

taxa d’atur femenina continua per sobre la masculina, alhora que

questa elaborada recentment ens dóna algunes dades esperança-

persisteix la discriminació salarial. Les dones, segons un informe

dores pel que fa als recursos que han posat en marxa, especial-

de la Comissió Europea, guanyen un 15% menys que els homes.

ment els ajuntaments, per lluitar contra la violència vers les dones.

Serveis Personals
Memòria de l’any 2005 de la borsa de treball del Papiol

Una feina a la setmana

A

la Borsa de treball del Papiol s’hi

2) DONES

d’edat demanen jornada intensiva o

inscriu aquella persona que està a

• Majors de 45 anys: 13

bé a temps parcial. D’aquesta manera

l’atur i necessita feina o bé aquella que

Les persones d’aquesta franja d’e-

volen poder conciliar millor la família i

vol canviar la seva ocupació actual. Al

dat normalment son dones que

treball. També demanen un canvi de

llarg de l’any passat a través de l’oficina

demanen per fer feines domèsti-

feina, sobretot, per guanyar proximi-

es van tramitar 52 insercions laborals.

ques o bé un tipus de feina de cara a

tat i poder dedicar més hores a la

Una feina a la setmana. Aquestes són

tenir cura d’altres persones. No

les insercions laborals que s’han contro-

tenen problemes d’horari perquè

lat des de la Borsa de treball, però donat

majoritàriament ja no hi ha carre-

En aquesta franja d’edat es busca la

que les ofertes s’exposen públicament

gues familiars.

primera feina, assessorament i infor-

en el taulell d’anuncis hi ha persones
que consulten les ofertes i s’hi presen-

• Entre 25 i 45 anys: 46

família.
• Entre 16 i 25 anys: 29

mació sobre el món laboral o bé cur-

La majoria de dones en aquesta franja

sos de formació ocupacional.

ten sense haver passat per la Borsa de
Treball i per tant es possible que siguin

Les tres claus de l’Oficina d’Inserció Laboral

lell d’anuncis de l’Ajuntament han estat
dins el terme municipal i 53 en pobla-

Què és l’Oficina d’Inserció
Laboral?

cions veïnes.

Des de sempre totes les societats

Actualment, a la Borsa de treball hi ha ins-

avançades s’han preocupat de l’edu-

3. Totes aquelles persones que vulguin

crites 141 persones. 53 homes i 88 dones.

cació de la seva joventut; s’han

formar-se i els manqui informació

de 120. Del total 67 eren per treballar

convençut que invertir en educació

2. Aquelles persones que han acabat
l’ESO sense obtenir el Graduat de
Secundària.

sobre les possibilitats que tenen.

1) HOMES

és la millor opció que existeix per

4. Aquelles persones que busquin feina i

• Majors de 45 anys: 4

assegurar-se el futur. Obtenir una

no s’hagin decidit encara sobre quina

Els aturats inscrits en aquesta franja

titulació acadèmica, decidir el camp

els interessa o on anar o per formar-se.

d’edat son persones que ja tenen la

professional a desenvolupar, saber

vida laboral definida i o bé busquen un

en què formar-se, on formar-se i

canvi de feina o bé la empresa on tre-

quan formar-se, saber buscar i

ballaven fins ara ha tancat.

trobar la primera feina i l'adequada,

Quins són els serveis
de l’Oficina d’Inserció
laboral?

formar-se per no perdre la feina,

Conèixer i descobrir els interessos pro-

D’aquests aturats la majoria sol·liciten

reciclar-se professionalment... són

fessionals i habilitats de cada persona .

un canvi de feina. En aquesta franja d’e-

alguns

Orientació i informació sobre:

dat, els que són aturats absoluts per-

plantejats els joves.

• Els Programes de Garantia Social

tanyen al col·lectiu de nouvinguts de la

Des de l'Oficina d'Inserció Laboral i

• Totes les possibilitats que ofereix la

immigració extrangera i acostumen a

Orientació Professional s'informa de

tenir poc domini del idioma. Alguns

cursos de formació, assessora sobre

encara no saben llegir ni escriure en

quins són els centres més adequats

Formació Professional Reglada

català o castellà i es fa més difícultosa

per formar-se, s’orienta sobre com

Cicles Formatius de Grau Mitjà Cicles

la seva inserció laboral immediata. Del

aconseguir la primera feina i es faci-

Formatius de grau Superior

col·lectiu autòcton alguns cobren l’atur

lita la consecució de tots aquests rep-

i només accepten una feina concreta

tes que es plantegen els joves.

• Entre 25 i 45 anys: 25

dels

reptes

que

tenen

En aquesta franja d’edat es busca la

Qui accedeix a l’Oficina
d’Inserció Laboral?

primera feina, assessorament i infor-

1. Principalment joves d’entre 16 i 25

mació sobre el món laboral o bé cursos de formació ocupacional.

• Totes les possibilitats que ofereix la

• Informació sobre l’Accés a la Universitat per majors de 25 anys
• Informació i orientació en les Tècni-

segons la seva formació.
• Entre 16 i 25 anys: 14

Formació Ocupacional

anys.

ques de Recerca de Feina
• Club de Treball (recerca de feina
assistida)
• Borsa de Treball Local

Juliol 2006

Les ofertes de treball exposades al tau-
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algunes més.

E s p a i Ve r d
A la recerca del Residu Mínim
Resultats de la deixalleria l’any 2005
El passat any 2005, al
Papiol vam produir 2051
tones de residus municipals,
cosa que representa una
disminució del 4% respecte
l’any 2004; una disminució
com aquesta en la producció
total de residus no tenia lloc
des del període 1998-2000.

Juliol 2006
de BAT a bat

ajuntaments que assolim els nivells de

La deixalleria

recuperació marcats al programa de
gestió de residus de Catalunya. La parti-

A finals d’any s’havien lliurat un total de

cipació en la recollida selectiva, especial-

846 carnets d’usuaris, dels quals 141

ment en la separació de matèria orgà-

van ser nous. Aquesta ha estat la xifra

nica, és clau per a assolir els nivells

de carnets lliurats més alta des de que

establerts pels propers anys.

funciona la deixalleria.
Cal recordar que els usuaris particulars que
hagin visitat la deixalleria un mínim de 12

més a més, com l’augment de

Els lliuraments a la
deixalleria pujen un 20%

població al Papiol ha estat d’un

Pel que fa a la deixalleria, l’any passat hi

de 100 kg gaudeixen d’una bonificació del

1’5% es pot dir que els ciutadans hem

van haver 3174 entrades de residus.

105 en la taxa de recollida d’escombraries.

reduït la generació de residus en un 5%.

Això suposa un increment del 20 % res-

Per a establiments comercials el mínim de

Pel que fa a la destinació d’aquests resi-

pecte el 2004. La mitjana d’entrades

visites són 20 i l’aportació de 450kg.

dus cal remarcar que els nivells de recu-

mensuals va ser de 267. Aquesta aug-

El dimecres 26 de juliol a les 19.30h es farà

peració estan gairebé estancats des de

ment de participació es reflecteix en

l’acte de lliurament dels premis als usuaris

2003 i que s’ha recuperat un 38% del

una pujada (6%) dels materials entrats

més participatius a la deixalleria del Papiol

total de residus. Malgrat aquesta situa-

a la deixalleria de manera que es va arri-

que organitzen conjuntament la Regidoria

ció d’estancament, al Papiol seguim

bar a les 364 tones, l’entrada de mate-

de Medi Ambient i el centre d’Ecologia i pro-

recuperant un percentatge de residus

rials més important des que es va posar

jectes alternatius (CEPA/EdC). L’acte es rea-

més elevat que a la gran majoria de

en funcionament l’any 1999.

litzarà a la sala de Plens de l’Ajuntament.

A
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municipis catalans. De fet, som dels pocs

vegades l’any i que hagin aportat un mínim

Residus municipals
Recuperació de paper .......................................................192 tones............................................(un 76% del total del paper generat)
Recollida selectiva de vidre............................................78 tones .............................................(57% del total de vidre generat)
Recollida selectiva de matèria orgànica........................235 tones..............................................(33% del total de matèria orgànica generada)
Envasos ................................................................................133 tones ............................................( 70% del total d’envasos generat)
Deixalleria............................................................................208 tones
Fracció inorgànica.............................................................23 tones

Prevenir és millor que apagar
Prohibit fer foc al bosc
Amb l’arribada de l’estiu augmenta el risc d’incendi als boscos.
La prohibició d’encendre foc és una mesura contundent que vol
prevenir qualsevol problema i evitar desastres majors. Els boscos són una de les riqueses més importants del nostre ecosistema i entre tots hem d’ajudar a tenir-ne cura.
En cas de detectar un incendi truqueu als Bombers (085)
o als serveis d’emergències de la Generalitat (112).

El foc pot crear autèntics desastres

Sanitat
Una nova ambulància
al servei de tot el poble

horari en el que pot arribar a ser definitiu tenir-ne una a prop que eviti la densitat de cotxes de la zona. No totes les
poblacions de l’Àrea Metropolitana en
tenen, així que hem de valorar-ho com
un avenç important en la capacitat sanitària del poble –prossegueix la regidora–
perquè quan s’acabi de posar en ordre
els sistemes de informació les ambulàncies arribaran sempre més ràpids al seu
destins. És un pas endavant i molt
important perquè sanitàriament estarem molt millor assistits”.

SEM
Sistema d'Emergències Mèdiques, SA
és una empresa pública adscrita al Servei
Català de la Salut creada per acord de

14 de desembre del 1992.
El seu objectiu fonamental és l'atenció de les

na ambulància d’última generació

a un dispositiu de GPS i unes noves

urgències i emergències sanitàries, la parti-

està a disposició de tots als Papio-

eines de comunicació que s’implemen-

cipació en la gestió de sistemes d'atenció a la

lencs per respondre a qualsevol urgèn-

taran en les properes setmanes les

urgència i l'emergència sanitària a Cata-

cia des de l’1 juliol. L’ambulància del Sem

ambulàncies que es necessitin des del

lunya que estableixi el Departament de

(el Servei d’emergències mèdiques) tin-

Papiol trigaran menys temps en arribar

Salut, així com, en general, totes aquelles

drà la seva base al Papiol, de vuit del

al seu destí.

activitats que se'ls puguin encomanar en

matí a vuit de la tarda, i estarà aparcada

Teresa Parra, regidora de Salut, explica

l'àmbit del trasllat de malalts, de la coordina-

a l’entrada de l’Ajuntament, al costat del

que “quan l’Ajuntament va saber que

ció i implementació d'actuacions sanitàries i

Dispensari Municipal.

s’estava preparant un desplegament

de la gestió integrada de demandes d'aten-

És el primer cop que una ambulància

vam parlar amb el director general d’e-

ció i informació sanitària als ciutadans. En

del Servei d’emergències mediques

mergències i vam comprovar que en

l’últim any el Sem ha augmentat el seu pres-

tindrà la seva base al Papiol. Per dema-

aquest nou desplegament no se’ns adju-

supost de 99 milions d’euros a 192 milions el

nar els seus serveis però s’ha de trucar

dicava cap ambulància. Després de

que ha possibilitat aquest nou desplegament

al 061 que és qui té les competències

negociar-ho vam aconseguir tenir l’am-

d’ambulàncies d’última generació.

per a disposar els seus destins. Gràcies

bulància al poble, i a més a més en un

U

11
de BAT a bat

L’ambulància aparcarà davant l’Ajuntament

Juliol 2006

Govern de la Generalitat de Catalunya del

Vida Política

Democràcia local

Juliol 2006

Hem arribat un any més a les portes de la Festa Major amb la
satisfacció de veure que les coses marxen , que el poble està
actiu i que la tasca de l’Ajuntament per sobre de la inevitable
lentitud administrativa surt de portes enfora.
Junts dona suport a l’equip municipal. Per tant, pensem que una
gran part del mèrit és de l’equip de govern, dels tècnics i de tots
els treballadors de l’Ajuntament.
Però en aquest escrit també volem reconèixer, “de bon rotllo”, el nou
estil d’oposició que es respira als plens i en tota l’activitat municipal.
La manera de fer massa agressiva i un pel desqualificadora de fa una
anys, amb la que es pretenia que la sensació de sospita permanent
envoltés la tasca municipal, ha donat pas a una oposició oberta i crítica que des de Junts pel Papiol volem qualificar de més constructiva.
Volem posar de relleu aquesta qüestió perquè finalment el
beneficiat amb aquest nou caire de relacions és el poble. I això
és bo per tots. És el que els especialistes en política qualifiquen
de democràcia local avançada.
Que passeu una bona Festa Major!

de BAT a bat
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Ara tocava sí
Gràcies a la rauxa i al seny del Poble Català, sempre hem anat
fent camí tot caminant. Aquest cop ens hem manifestat pronunciant un Sí rotund al projecte de ou Estatut.
CiU fa palès el nostre agraïment al Poble Català i a tots els
papiolencs i papiolenques que ho han fet possible.
Pensem que poc a poc i entre tots, sens dubte, algun dia podrem
conquerir la plena recuperació de la nostra identitat nacional, la
nostra llengua sense limitacions, la nostra cultura i la nostra
plena autodeterminació. Aquesta és una fita sublim que està
contemplada en la Declaració Universal dels Drets Humans i de
la que no renunciarem mai....

Festa major 2006
Ja falta poc per la Festa Major del Papiol, que aquest any se
celebrarà del 27 al 30 de juliol, i com cada any, n’hi ha preparades moltes activitats perquè els papiolencs les gaudim al
màxim.
Continuant amb la iniciativa dels darrers anys, el PSC del Papiol
aquest any torna a omplir la Pça Dr. Barberà i el pati del CEIP
Pau Vila de jocs pel jovent.
L’any passat vam gaudir del brau mecànic, la balena glutinadora
i d’un circuit de mini-quads.

Aquest any tornem a tenir el brau mecànic i com a novetats
portem un circuit de cars i llits elàstics.
Els majors de 10 anys podeu participar d’un campionat de
dards. Apunteu-vos a la caixa del nostre Bar de Festa
Major.
Tot això el dia 30 de juliol de 10 a 14 hs. Us esperem!!!
També obrirem el Bar a la Pça Dr. Barberà, amb servei de begudes i sopars. Estarà obert des de el dijous 27 al diumenge 30 a
partir de les 20 hores.
Aquest any hem decidit variar el sistema per agilitzar la tasca.
Les comandes es realitzaran directament a la caixa i es donaran
dos tiquets. Un de beguda que recollireu directament a la barra,
i el de menjar que anirà a la cuina i els nostres cambres us ho
portaran a la taula en quant estigui preparat.
Així mateix per cada 10 euros de consumició us donarem un
tiquet que heu d’omplir amb totes les dades, pel sorteig d’un
pernil.
Esperem gaudir tots junts una bona Festa Major

El que oferim des
d’Esquerra Republicana
Tots sabem que el proper 1 de novembre els catalans estarem
convocats a les urnes per escollir el nou govern que ha de dirigir
Catalunya durant els propers quatre anys.
Un altre vegada els electors rebran com oferta els programes
dels partits que contindran propostes concretes i la seva
manera de veure el futur de Catalunya.
Des de Esquerra Republicana us volem explicar des d’ara algunes qüestions que el nostre partit oferirà a l’electorat i que
altres formacions no esmentaran.
Una trajectòria neta. ERC no s’ha vist involucrat fins ara
en cap assumpte dubtós de caire econòmic o de clientelisme.
Un interès només fixat en Catalunya. És sabut que Catalunya i
la seva gent és l’única prioritat d’Esquerra Republicana. Tenim
les mans lliures i les posarem al servei del nostre país i de la
gent.
Un treball a favor de tothom. La nostra acció es fa en servei de
tothom ja que no estem subordinats a cap lobby ni a cap grup
d’interès d’aquells que busquen les seves finalitats econòmiques sense preocupar-se de les necessitats de la resta de ciutadans i ciutadanes.
En el seu moment us presentarem el nostre programa electoral.
Estigueu segurs que les nostres propostes es desenvoluparan
en el marc que us hem explicat: trajectòria neta, els catalans i
Catalunya com a únic objectiu amb molt treball a favor de
tothom. I a més a més amb l’experiència d’haver governat Catalunya i d’haver estat la força més exigent en el Congrés de Diputats i al Senat.
Esperem que aquests dies passeu una bona Festa Major i unes
bones vacances.

Nota de la Redacció
La Secció Grups Municipals és un espai del Bat a Bat destinat a totes les forces polítiques
representades a l’Ajuntament perquè puguin expressar, sempre que ho desitgin, els seus punts de vista de forma lliure.

Vida Política
Ple ordinari del dia 1 de juny
i Ple extraordinari del dia 29 de juny de 2006
Dues beques
acadèmiques per
a estudiar musica
L’Ajuntament, seguint l’objectiu de
potenciar, desenvolupar i enfortir l’aprenentatge musical al Papiol, ha
posat a disposició dels alumnes de
l’Escola de Musica Miquel Pongiluppi
dues beques amb una dotació del
50% de l’import del programa d’es-

En defensa del transport públic

Pla de
Radiocomunicacions del Papiol

L’Ajuntament s’adhereix a l’agrupació de

de transport col·lectiu que són de titulari-

municipis titulars del Servei de Transport

tat dels ens associats i d’aquesta manera

urbà de l’Àrea Metropolitana de Barce-

el Papiol podrà lluitar i defensar millor la

lona. L’AMTU té com a finalitat contribuir

bona qualitat dels serveis de transport

Vista la necessitat de procedir a l’orde-

a la millora constant dels serveis públics

públic al nostre territori.

nació de les infrastructures de radiocomunicació ubicades en el municipi el

Moció de recolzament pels expropiats
per l’AVE encara sense indemnització

ple va aprovar el pla elaborat pel consorci Localret per unanimitat.

les obres del Tren d’Alta Velocitat. L’Ajuntament considera que “el Tren d’Alta Velocitat és

Suport a la
llengua catalana

una infrastructura bàsica per al desenvolupament econòmic del nostre país, però no el

Atesa la marginació que rep el català per

podem construir amb càrrec a les persones expropiades que, en la majoria del casos,

part de les institucions estatals i comuni-

treuen les seves rendes de les explotacions agràries”. Per aquesta raó sol·licitarà oficial-

tàries el ple de l’ajuntament va aprovar la

ment al Ministeri de Foment que aboni les quantitats pendents en un termini breu de temps.

moció de suport al “Correllengua 2006”

Hi ha encara una setantena de persones, algunes del nostre municipi que encara no han
rebut les indemnitzacions pels terrenys (ja fossin propietaris o cultivadors) expropiats per

per unanimitat. Aquesta és una iniciativa
de la Coordinadora D’Associacions per la

Moció per formar un òrgan supramunicipal
en defensa de la qualitat ambiental

Llengua Catalana que reivindica el paper
del català i en promou el seu ús social i la
seva plena normalització. L’Ajuntament

Atès el creixement urbanístic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i molt especialment de la

donarà suport a les entitats i grups del

vall baixa del riu Llobregat que ha provocat la coexistència entre instal·lacions industrials de

municipi interessats en organitzar el

considerables dimensions amb una especial incidència sobre el medi i les persones i vista

Correllengua i aportar la infrastructura i

l’experiència que ha tingut l’Ajuntament amb el problema de mala qualitat de l’aire, el ple

l’ajuda necessària pel bon desenvolupa-

municipal va aprovar una moció en la que es vol constituir juntament amb el ajuntaments de

ment de les activitats programades. Si

Castellbisbal, Molins de Rei, Pallejà, Martorell i Sant Andreu de la Barca en un òrgan que vetlli

voleu més informació podeu visitar la

per l’impacte mediambiental en tots els agents que incideixen en el nostre territori.

pàgina d’Internet www.correllengua.org.
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tudis.

Urbanisme
Renfe anuncia l'inici de la construcció
del pas inferior a l'estació del Papiol
enfe ha informat que l'inici d'aquest

La construcció d'aquest pas inferior,

projecte comença ja amb el procés

una reivindicació de molts papiolencs i

de licitació de la construcció. Les obres

papiolenques al llarg dels últims anys,

compten amb un pressupost de prop de

comptarà amb dues escales i dos

800.000 euros i un termini d'execució

ascensors.

R

de cinc mesos de durada.

Estació de Renfe

Traves al pas alternatiu de camions
na sentència que l’Ajuntament con-

tant, la sentència queda desfasada per-

camions es convertirà finalment en un

sidera desfasada posa traves al pas

què jutja una provisonalitat que ja ha

carrer més de la població. Amb tot, l’A-

alternatiu de camions a la zona de les

quedat superada amb la realitat de l’a-

juntament recorrerà la sentència.

Escletxes. La sentència es qualificada

provació final.

Tal i com explica Joan Borràs, regidor

d’aquesta manera perquè en el moment

El contenciós va ser interposat en el

d’Urbanisme de l’Ajuntament del Papiol,

en que va ser aprovat el projecte del pla

moment en que l’Ajuntament, per elimi-

“la població, encapçalada per l’equip de

alternatiu, la modificació del planeja-

nar el pas de camions pel centre de la

govern, no volia que els camions pas-

ment urbanístic que era necessari per a

població, va habilitar un pas alternatiu a

sessin pel centre de la població, i en

la construcció del vialet ja estava en

la zona de les Escletxes perquè el trans-

especial pel carrer del Carme, i aquesta

aprovació inicial. A més a més, el

port de càrrega pogués arribar a Cerà-

va ser una de les nostres primeres prio-

Departament d’Urbanisme de la Gene-

miques Aguilar.

ritats. La gran millora en circulació dels

ralitat havia fet un informe favorable a

L’Ajuntament està, actualment, a punt de

últims anys ja no pot anar cap enrera.

la seva construcció, pendent de l’apro-

signar un acord amb l’empresa de cerà-

Hem eliminat perills, sorolls i contami-

vació definitiva. Aquesta aprovació es

miques perquè aquesta indústria accepti

nació i aquesta és una política que pen-

va produir el setembre de 2005, per

ser reubicada. L’actual pas alternatiu de

sem continuar”.
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U

de BAT a bat

14

Tramitació de la restauració
del sector Sílvia de l’abocador

A

ctualment l’Ajuntament està tra-

rica concessió minera d’extracció d’argi-

quan els forats es van omplir de terra i

mitant una ampliació del con-

les, al nord oest del nostre terme munici-

runes, la majoria procedents de les

tractes de rebliment amb material

pal. Aquests diners es transfereixen

obres a la Vila Olímpica de Barcelona

inert del sector Sílvia de la històrica

directament a projectes i obres dins del

amb motiu dels Jocs Olímpics de l’any

zona d’extracció d’argiles. El sector
Sílvia entrarà en contacte amb el
sector de Can Mas i permetrà una
millora en el seu aspecte paisatgístic
que redundarà en una homogeneït-

92. En aquell moment es va començar

“els rebliment
de la cantera
es va iniciar
als anys noranta ”

zació de l’impacte visual i del tracta-

amb el sector de Can Mas, anys després
es va continuar amb el sector de Santa
Teresa on ara, enlloc del forat, s’hi
poden veure arbres i nova vegetació a
una zona que estava perduda. A partir

ment del sol.

poble. Els últims dos convenis, per exem-

de 2004 es va iniciar el mateix procés

La concessió municipal de descarrega

ple, s’han vinculat a al reforma del parc

en el sector de Sílvia, que ara s’amplia

de material inert (terres i runa) dels

dels Pins i a la ampliació i reforma del

per aconseguir una homogeneïtzació

últims anys ha incrementat substancial-

que serà la Nova Escola Municipal de

del terreny amb Can Mas gràcies a les

ment els guanys, alhora que ha permès

Música.

millores que en els processos de rebli-

condicionar de nou una zona del poble

El rebliment de la cantera d’argiles es

ment de canteres hi ha hagut en els

que havia quedat malmesa per la histò-

va iniciar al voltant dels anys noranta

últims anys.

Esports
Arranca el tram final de les obres
de la nova zona esportiva

L

a nova zona esportiva del Papiol
ha arrencat ja la construcció del

seu tram final, l’anomenada fase 4,
que comportarà l’edificació d’un nou
complex de piscines amb coberta
retràctil, una rampa de connexió amb
el carrer Pau Casals i una pèrgola
fotovoltàica.
El complex de piscines del que podrem
gaudir a partir del proper 2007 comptarà amb un petit spa de 6 metres x 6
metres; una piscina d’iniciació de 14
metres x 6’5 metres, on s’hi faran les
activitats de aquagym i on els petits
podran començar a nedar i una piscina

Maqueta de la nova zona esportiva del Papiol

Aquest complex gaudirà d’una coberta

La rampa de connexió amb el carrer Pau

necessària per a escalfar tota l’aigua de

retràctil que deixarà a l’estiu la piscina

Casals

la

la zona esportiva (tant les dutxes dels

gran descoberta. A l’hivern les dues

instal·lació esportiva fins l’accés actual i

vestidors com climatitzar l’aigua de les

estaran protegides del fred.

la pèrgola fotovoltaica donarà l’energia

piscines).

recórrer

tota
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El president d’Esport Base
ens explica les claus de la temporada
Es la tercera temporada que
Fernando Veliz presideix
l’Esport Base, una de les
entitats més importants del
poble. El president ens
explica les claus de l’entitat
un cop acabada la temporada.

més nivell en equips que el del Baix Llobregat així que és més dificultós arribar
fins a la final. Altres equips també han
arribat lluny en les seves competicions.
La festa de fi de curs ens va apropar de
nou a la gran família de l’Esport Base.
Pares i mares, nens i nens i tot l’equip tèc-

Més enllà de la seva vocació esportiva

nic de l’entitat ens vam trobar al pavelló

també som una entitat amb forta impli-

per celebrar un any més la nostra festa.

cació en el poble. El xec solidari que vam

Als més menuts els vam regalar unes

Per la propera temporada volem seguir

lliurar a la ONG Intermon Oxfam, gràcies

tovalloles d’obsequi i els vam lliurar un

sent crítics amb nosaltres mateixos i

a la venta del Calendari Solidari, o la

diploma que acredita els seus progressos.

mantenir

nostra participació en l’acte de la Flama

Vam ser prop de 250 persones il·lusiona-

que les coses es facin bé sempre es

del Canigó ho demostren.

des amb l’esport però sobretot amb el

poden fer millor. Estem oberts a qualse-

desenvolupament dels nostres fills i filles.

vol proposta que ens ajudi a millorar.

La valoració de la temporada a nivell

Fernando Veliz, president d'Esport Base

la premissa de que encara

L’Esport Base és molt més que esport.

esportiu, podem dir que ha estat un èxit.

Esperem els alumnes per iniciar el nou

És la primera vegada que els cadets de

Els pares estan contents perquè saben que

curs al llarg del mes de setembre. Les

futbol 11 guanyen la seva competició. Val

el nivell de l’esport base és molt alt. Treba-

inscripcions estan obertes especial-

a dir que participem dins el consell

llem amb gent qualificada i la preparació

ment en els cursos de iniciació a l’es-

comarcal del barcelonès que té molt

dels monitors i cos tècnic és molt bona.

port dels més menuts.
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de 25 metres x 8’30 per als més grans.

Vida a la Vila
Foto galeria de la festa de la cirera

XXIV Festa de la Cirera
i mercat medieval
El 3 y 4 de juny d’enguany va tenir lloc al
Papiol la XXIV Festa de la Cirera que aquest
any es presentava, per primera vegada, de la
ma del Mercat medieval. Durant dos dies, la
zona del nucli antic i del castell medieval del
Papiol, van ser l'escenari d'una gran fira d'artesania y gastronomia que va recollir els elogis de bona part del públic assistent. En alguns moments del
cap de setmana es feia fins i tot dificultós el caminar pel centre de la vila de tanta gent, tant papiolencs com dels pobles
veïns, que no van voler perdre’s les activitats que van acompanyar una de les festes més emblemàtiques del poble.

1
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* L’Ajuntament agraeix la col·laboració econòmica de les
empreses SASA i UTE Papiol en benefici d’aquesta festa.
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1) Antonio Rubio, ex president de l’Associació dels Comerciants del Papiol
va inaugurar la Festa.
2) La comitiva d’autoritats va passejar pel mercat medieval parant especial atenció en el treball dels artesans...
3) També van saludar a tots aquells del poble que tenien parades i que amb
humor i ganes van fer-se seva l’ambientació medieval de la Festa.

6) La cercavila dels músics medievals va animar la Fira.
7) Les espases que fabricava aquest artesà van fer les delícies dels més
menuts.
8) Els ponis van ser un fabulós reclam per la visita dels més petits.
9) La cirera segueix com la reina de la Festa i els pagesos, com es tradició,
les van exposar.

4) Adela Mora visitant la parada de Càrites.

10) El dolços àrabs no podien faltar en una fira medieval...

5) L’Alcalde i Antonio Rubio xerren amb Ruben Parera, l’home dels vins al Papiol.

11) ...Ni els licors de mel d’un suposat frare d’algun monestir ben amagat.

17
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La Cantata “enCANTAts” es presenta
al Papiol el dia internacional de la Música

Més de 500 persones van assitir al concert de la cantata

El 21 de juny l’Escola
Municipal de Música del
Papiol va presentar la
cantata “enCANTAts”
preparada conjuntament
amb L’Escola de Música de
Castellbisbal

de BAT a bat
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Salvador Auberni, va rebre els aplaudiments del tots els presents com a reconeixement per una feina que ha demostrat
l’alta qualitat de les dues escoles de música.
Ha estat una cantata composada pels
alumnes de les escoles de música com una
eina per “aprendre tot el procés creatiu i
els continguts musicals, artístics, històrics,

L’
Salvador Auberni dalt de l’escenari

actuació, que es va presentar davant

humans, socials i culturals del patrimoni

prop de 500 persones va tenir lloc al

propi de les tradicions i del lloc d’on els

camp de futbol i va coincidir feliçment amb

alumnes viuen, actuen i conviuen”.

la diada del Dia Internacional de la Música.

L’obra estava destinada a totes les edats i va

L’obra, una composició dels músics Jaume

ser acompanyada pels instruments vocals i

Tugores i Martí Ventura amb text i lletra de

musicals de les dues escoles de música.

El cicle FASOLDENIT
conclourà amb el Pregó de FESTA MAJOR

A

quest Juliol ha tingut lloc al Papiol

Faran un espectacle basat en la cantata

càrrec dels pianistes Martí Ventura i

el cicle de concerts d’estiu FASOL-

“enCANTAts”, estrenada al Papiol el pas-

Oriol Pidelaserra. El dia 13 l’Oliver Nel-

DENIT. Els dijous 6,13 i 20 d’aquest mes

sat 21 de juny que recull una de les lle-

son Project va reunir diferents talents

han inundat la plaça del castell de la pro-

gendes de la localitat sobre el cavaller

de l’escena jazzística per retre un home-

gramació musical que en proposa des de

Galzeran i el seu cavall armat. El text és

natge al compositor i saxofonista Oliver

fa tres estius l’Escola Municipal de

de Salvador Auberni i la música de Martí

Nelson. El dia 20 el concert va ser ins-

Música. El proper dia 27, ja en dates de

Ventura i Jaume Tugores.

trumental a càrrec del quintet MUSHKA,

Festa Major Tindrà lloc el PREGÓ. Que

El dijous 6 de Juliol es va projectar la

un conjunt format per bateria, baix,

aquest any va a càrrec de l’EMMP i amb

pel·lícula de cinema mut The Kid, de

teclat, violí i percussió de sonoritat

la col·laboració de Salvador Auberni.

Carles Chaplin, amb música en directe a

mediterrània.

Vida a la Vila
“Els Rossinyols”
a la trobada
de caramellaires

E

l passat dia 13 de juny al Centre de Lec-

tura, aquest va ser diferent, el pares i els fills

tura, vàrem tenir el gust d'escoltar al

adolescents van compartir el mateix llibre,

periodista Josep Ferrer, Director del Llaç,

"El clan de la lloba". Una trilogia que parla

col·laborador del diari Avui, de Catalunya

del món fantàstic dels joves i en el que parti-

Radio..... amb un tema tan excitant com és

cipen bruixes bones i dolentes.

En la 36ª trobada

el dels poders fàctics al nostre país

Aquesta escriptora, antropòloga, que

de caramellaires,

Es va comentar molt explícitament un

ha escrit més de quaranta llibres i que

vàrem ser acollir

d'ells, el món de la informació, tema que

s'han traduït a molts idiomes ens va

a

ell coneix tan de prop i comparteix diària-

parlar del enigmàtic món de les bruixes,

Es digne de men-

ment . Es curiós conèixer com darrera de

tema que encara en moltes persones

ció valorar que

cada dia, de cada noticia s'amaguen una

continua sent un tabú. Va parlar d'una

com

quantitat de fils d'aquests poder fàctics,

manera tan entenedora, dels seus lli-

tots els pobles se

que moltes vegades sense voler-ho l'au-

bres, dels seus viatges, de la seva

superen en l’or-

tor de la noticia es veu obligat a reduir, o

darrera obra que aquests joves han

ganització i aco-

millor dit, a maniobrar aquesta informa-

decidit crear un nou club de lectura

llida de petits i

ció, a fi de no molestar aquests personat-

adreçat a gent de la seva edat. Es per

grans. Va ser un i

ges que hi ha al darrera i que poden

això que des d'aquí animo a tots

de maig ple de cantades per places i

enterbolir la vida i la obra del diari que

aquests joves que els hi agrada o no lle-

carrers, jocs, regals, etcètera.

cobreix aquestes noticies.

gir que s'apuntin. Començarem al

36 són molts anys i tenim la sort que no

setembre o octubre. Us hi esperem.

ha decaigut ans el contrari. L’any vinent

cada

any

el poble amfitrió serà Hostalets de Pie-

El dia 20 de Juny l'escriptora Maite Carranza

Elsa García,

ens va acompanyar en el darrer club de lec-

Responsable del Centre de Lectura

rola i el 2008 Castellbisbal.
Vull recordar que l’any 1998 vàrem acollir la trobada de caramallaires al Papiol

Més de 500 persones amb el
Festival de Música del Papiol

aprofitant el cinquanta anys dels Rossinyols i va ser una festa molt lluïda
amb moltes corals que varen visitar el
nostre poble. Per a poder celebrar-ho
de nou al Papiol, cal que tinguem més

Kitou i De cara a la pared que gràcies a la

nombre de cantaires i així poder con-

seva entrega a dalt de l’escenari s’han

servar les nostres tradicions.

posicionat com els dos finalistes d’aquesta
segona edició del Festival, encara sense

Excursió a Port-Aventura

guanyador definitiu.
El projecte de fer un concurs de música
neix amb la idea de recolzar a tots aquells
Actuació de “De cara a la pared”

grups i solistes que encara no han tingut
possibilitat d'arribar al gran públic i que

E

l primer cap de setmana de juliol el

treballen ja en les seves pròpies cançons.

nostre poble va ser l’escenari privile-

I la valoració de les actuacions és la clau

giat dels músics que van participar a la

perquè el jurat esculli la banda guanya-

segona edició del FMP on hi van acudir

dora del concurs. El premi: l’enregistra-

Quan ja hem sortit a cantar per pasqua i

prop de 500 persones tant del poble com

ment d’un EP de quatre temes.

el dia i de maig, tot seguit fem la meres-

de poblacions veïnes. Entre d’altres van

Jaume Grau, un dels organitzadors d’a-

cuda excursió junt amb nens i pares.

poder gaudir dels grups Love of Lesbian,

quest festival agraeix a l’Ajuntament la

Aquesta any hem tornat a Port-Aven-

de l’actuació sorpresa d’Antonio Orozco

seva ajuda en la organització, la infras-

tura, la destinació que van triar els nos-

fent un duet acústic molt celebrat amb

tructura i especialment en el lloguer

tres petits cantaires. Tots ens ho vam

Pedro Javier Hermosilla, i també, com no,

dels equips de so “que van funcionar de

passar francament bé.

dels vuit grups que participaven a la finali-

meravella”. “Tornarem l’any que ve amb

sima. Entre els presents van destacar

molta més força” assegura.

Mº Rosa Suau, Presidenta

Juliol 2006

EL CLAN DE LA LLOBA
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Trobades de llibre

Festa Major ‘06

Programa

d’actes

2006
DIVENDRES, 28 DE JULIOL

DIMECRES, 26 DE JULIOL

Juliol 2006

CINEMA SOTA ELS ESTELS
“OJALÁ FUERA CIERTO”
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L’amor arriba des de l’altre món...
Lloc: Pati CEIP Pau Vila
Hora: 22.30

CERCAVILA DE FESTA MAJOR

CORREFOC DE FESTA MAJOR

A càrrec de: Xaranga Los Labradores
Lloc: Ajuntament
Hora: 11.00
Nota: En aquest acte, hi participaran prioritàriament els nens
del Casal d’estiu.

Amb la participació dels Diables del
Papiol, del Cavall Armat del Papiol i de
l’Àrea de Grallers i Timbalers de l’AECP.

JOCS INFANTILS RECICLATS
Juga amb el medi ambient
Lloc: Pista CEIP Pau Vila
Hora: 12.00
Organitza: Regidoria de Medi
Ambient-CEPA

RECORREGUT: Plaça de Catalunya,
Rambla de Catalunya, c/ Dr. Trueta,
c/ Àngel Guimerà, c/ Progrés, c/ Joan
Maragall,
Av. Generalitat, Plaça Gaudí (La Florida). Traca final.
Es recomana vestit adient
Lloc: Plaça de Catalunya
Hora: 22.00

DIJOUS, 27 DE JULIOL
VIATGE INAUGURAL DEL TREN
DE LA FESTA MAJOR
Un any més el tren ens passejarà
per la festa...
Lloc: Plaça Gaudí
Hora: 19.00

CONCERT DE JAZZ
A càrrec del grup: STROLLIN BAND
D’AMADEU CASAS
Lloc: Bosc del Blanc
Hora: 23.00

GRAN BINGO DE FESTA MAJOR
BATUCADA DEL PAPIOL
DE FESTA MAJOR
Escola Municipal de Música M. Pongiluppi
Direcció: Kàtia Riera
Conjuntament, PRESENTACIÓ
PENYES DEL PAPIOL
Lloc: Plaça Gaudí
Hora: 20.00

CAMPIONAT DE TENNIS
DE FESTA MAJOR
Final individual veterans
Lloc: Pistes de Tennis
Hora: 21.30
Organitza: Club de Tennis El Papiol

PREGÓ DE FESTA MAJOR
enCANTAts amb la nostra festa
A càrrec de: Escola Municipal de
Música M. Pongiluppi
I amb la col·laboració de: Salvador
Auberni i Serra
Lloc: Ajuntament
Hora: 22.00

Lloc: Casino Municipal
Hora: 23.30
Organitza: UE El Papiol

CONCERT DE RUMBA
A càrrec del grup:
La Rumba del Puente
A continuació, NIT DE PENYES
Lloc: Pl. Prínceps d’Espanya
Hora: 01.00
Organitza: Penya Ekipo

CAMPIONAT DE TENNIS
DE FESTA MAJOR
Final de dobles infantils
Lloc: Pistes de Tennis
Hora: 18.30
Organitza: Club de Tennis El
Papiol

CONCERT DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’ORQUESTRA MARAVELLA
A continuació, SARDANES DE
FESTA MAJOR
A càrrec d’Orquestra i Cobla Maravella (Sessió curta)
Lloc: Casino Municipal
Hora: 18.30

CAMPIONAT DE TENNIS
DE FESTA MAJOR
Final de dobles femení
Lloc: Pistes de Tennis
Hora: 20.00
Organitza: Club de Tennis El
Papiol

CAMPIONAT DE TENNIS
DE FESTA MAJOR
Final de dobles masculí
Lloc: Pistes de tennis
Hora: 21.30
Organitza: Club de Tennis El
Papiol

BALL DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’ORQUESTRA MARAVELLA
Lloc: Casino Municipal
Hora: 23.30
Entrada gratuïta

CONCERT
A càrrec dels grups:
In Vain i La Banda Burbano
Lloc: C/ Carme, 43 (antic pub)
Hora: 24.00
Organitzen: Penya Barnie /
Penya Fracaso
Escolar

CONCERT JOVE
A càrrec del grup GERTRUDIS
I segueix la marxa amb el grup: MOBY
DICK
Lloc: Camp de Futbol
Hora: 02.00
Preu: 3 €

Festa Major ‘06
DISSABTE, 29 DE JULIOL
ESPECTACLE INFANTIL
D’ANIMACIÓ D’ESTIU

CAMPIONAT DE TENNIS
DE FESTA MAJOR

A càrrec del grup EL FLABIOL
Es recomana vestit adient
Lloc: Bosc del Blanc
Hora: 12.00

Final individual infantil
Lloc: Pistes de Tennis
Hora: 18.30
Organitza: Club de Tennis El Papiol

PICNIC DE FESTA MAJOR

CAMPIONAT DE FUTBOL
DE FESTA MAJOR

CAMPIONAT DE TENNIS DE FESTA MAJOR
Final individual masculina
Lloc: Pistes de Tennis
Hora: 21.30
Organitza: Club de Tennis El Papiol

BALL DE CONFETI

I després a prendre alguna cosa

II RUTA ORANGE PELS BARS DEL PAPIOL
Lloc de sortida: C/ Dr. Trueta (antics menjadors)
Organitza: Penya Orange

UE El Papiol (1er equip) – Selecció Baix Llobregat
Lloc: Camp municipal de futbol
Hora: 19.00

A càrrec de l’ORQUESTRA BOSSA NOVA
Lloc: Casino Municipal
Hora: 24.00
Preu: 6 €
Continua la Festa al Casino Municipal amb...

ESPECTACLE INFANTIL
A càrrec del grup PEP LÓPEZ I SOPARS DE DURO
Lloc: Bosc del Blanc
Hora: 19.00

DISCOTECA MÒBIL
A continuació, NIT DE PENYES

CAMPIONAT DE TENNIS
DE FESTA MAJOR

Juliol 2006

Concurs de truites de patates i “gazpachos”
El pa amb tomàquet i la beguda, a càrrec de les penyes
Lloc: C/ Dr. Trueta (antics menjadors)
Hora: 14.00
Organitza: Penyes del Papiol
Inscripcions: Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament del Papiol, fins el dia 24 de juliol.
(Cada participant haurà de portar els estrisi ingredients necessaris per la realització del menjar.
També es pot portar el menjar que participarà en
el concurs directament preparat des de casa).

Final individual femení
Lloc: Pistes de Tennis
Hora: 20.00
Organitza: Club de Tennis El Papiol

de BAT a bat
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DIUMENGE, 30 DE JULIOL
DESPERTAR
Per començar el dia
RECORREGUT: Plaça Prínceps d’Espanya, C/ Salut, C/
Major, Plaça de l’Església, C/ Montserrat, Penya Ekipo.
Hora: 6.30
Organitza: Penya Ekipo

XOCOLATADA POPULAR
Lloc: Pl. Prínceps d’Espanya
Hora: 7.00
Organitza: Penya Ekipo

PETIT CONCERT DE CANT CORAL
Lloc: Església Parroquial de Santa Eulàlia
Hora: 11:30
Organitza: L’Associació Societat Coral La Perdiu

PRESENTACIÓ OFICIAL DELS VEHICLES
INIMAGINABLES QUE PARTICIPARAN
A LA VII BAIXADA
Lloc: C/ Carme (mirador de fusta)
Hora: 12.00

MISSA DE FESTA MAJOR
TIR AL PLAT
Lloc: La Plana
Hora: 9.00
Organitza: Societat de Caçadors “El Puig”
A continuació, ESMORZAR POPULAR
Que amb la panxa plena tot és millor

Ofrenes de les entitats
Missa cantada per la Societat Coral La Perdiu
Lloc: Església Parroquial de Santa Eulàlia
Hora: 12.15

I al final de la cursa

LLIURAMENT DE TROFEUS
ALS BAIXADORS GUANYADORS
I LLIURAMENT DE DIPLOMES A TOTS ELS PARTICIPANTS
Hi haurà refrigeri!

ESTIRAR LA CORDA
Lloc: Pl. de l’Església
Hora: 20.30
Organitza: Penya Despertaferro
A continuació, JOCS PER A TOTHOM
Curses de sac, carreres d’ous...

ESPECTACLE D’HUMOR

A càrrec de la COBLA CANIGÓ. A ballar, que són llargues
Hora: A les 12:45 h

Passa una bona estona... i a riure amb JORDI LP
Lloc: Pavelló municipal
Hora: 22.30
Preu: 10 €
Entrada gratuïta per majors de 65 anys.

VII BAIXADA DE VEHICLES INIMAGINABLES

CASTELL DE FOCS DE FI DE FESTA

Els cotxes més bojos de la comarca
Lloc: Plaça Gaudí, Av. Generalitat.
Fi de la cursa al Bosc del Blanc
Hora: 18.00

PIM PAM PUM...
FINS A LA PROPERA!
Lloc: Camp de futbol
Hora: 00.15

SARDANES DE FESTA MAJOR

JOCS PER A INFANTS I JOVES
Amb Campionat de dards!
Lloc: Pati CEIP Pau Vila
Hora: de 10.00 a 14.00
Organitza: PSC-PSOE

E l Ra c ó d e l a C u l t u ra
Des de l’Escola de Música
Per Montse Faura

Des del Centre Municipal
de Lectura
per Elsa Garcia | L'ESGLÉSIA DEL MAR

“MI NIÑA LOLA”
Preu orientatiu: 15,95€

Autor: ILDEFONSO FALCONES
Editorial: PLAZA & JANES
Fecha de publicación: 3/03/2006.
Edición: 1ª.
Número de páginas: 656.

Concha Buika neix a Palma de Mallorca en 1972, encara que el seu
origen és Guineà. Des de molt petita el seu talent musical es fa evident
però en un viatge a Londres, que fa que estudiï interpretació i la

Juliol 2006

conviden a un concert de Pat Metheny i això li canvia la vida.
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A partir d’aquest moment inicia la seva carrera musical. Comença a

Ildefons Falcones, un advocat Català amant de la història de la seva

cantar en grups locals i és acompanyada per músics de reconeixement

ciutat, aconsegueix com pocs, transportar subtilment al lector de la

internacional. En els anys 90 col·labora amb diferents produccions on

seva novel·la: La Catedral del Mar, a la Barcelona del segle XIV. Com

destaca "Ombra" de La Fura dels Baus o la banda sonora de la

passava en Els Pilars de la Terra de Ken Follet, la construcció de la

pel·lícula "Km. 0" (dirigida per Rafael Albero i amb música de Joan

meravellosa Catedral de Santa María del Mar de Barcelona, fa de nexe

Bibiloni). Paral·lelament, composa i arranja temes com "Ritmo para

d'unió de tots els personatges. Lluita, crueltat, esclavitud, noblesa,

voçé", "Up to the sky" i "Loving you" .

clergat, esforç, fe, Inquisició, amor, honestedat, amistat i tenacitat són

Des de novembre del 2000 fins a març del 2001 actua com convitdada

algunes de les paraules que poden resumir amb certesa la grandesa

en el Blue Note amb Rachelle Ferrell.

d'aquesta gran novel·la històrica. Llibre entretingut i que us farà pas-

Arreglista i compositora autodidacta, Concha és una cantant que

sar una bona estona.

utilitza tots els estils (jazz, boleros, flamenc, funk,..). El seu caràcter en
l’escenari li fa ser una de les artistes més enèrgiques del mercat actual

Altres llibres recomanables per l’estiu:

i com ha vingut demostrant en les seves actuacions amb la seva banda,

• Esperant als Barbars,

de BAT a bat

un trio de Jazz, on interpreten temes originals, que barreja amb la

del premi Nobel JM Coetzee.
• Pandora al Congo,

copla, boleros i standards de jazz.
Ara ens presenta amb el disc “mi niña Lola” un treball molt autèntic on
de manera personal ens interpreta grans temes que traspassen les
formes i on combina tots aquests estils que, amb la sensualitat de la
seva veu la fa una artista especial en el panorama nacional.
Una gran veu, a part de ser una magnífica compositora i arreglista. I
que sap desencadenar amb molta força i energia quan trepitja

de l’escriptor català Albert Sánchez Piñol.
• Antes de que hiele,
de l’escriptor suec Hennning Mankell.
• El viatge a la Felicitat,
del divulgador científic Eduard Punset.
• Els Llops,
de l’escriptor català Francesc Puigpelat.

l’escenari.
Segurament mai sabrem quina etiqueta se li ha de col·locar a la
Concha Buika, però si han arribat fins aquí, ja sabran de què va el disc!

• Viatges amb Herodot,
de l’escriptor i periodista polac R. Kapuscinski.

En x @ rx @
>> http://www.ramontremosa.com/

>> http://www.gencat.net/servmet/

>> http://www.intermonoxfam.org/

Per saber de l’economia
catalana i de les perspectives de futur,
així com sobre
tots aquells debats econòmics i
socials que tenen
lloc a Catalunya,
una de les veus autoritzades per dir i opinar és la
de l’economista Ramon Tremosa. Professor del
Departament de Teoría Econòmica de la UB ha
publicat recentment els llibres “L’espoli fiscal” i
“Estatut de Catalunya. Veritat contra mentides”.

Hem anat de
vacances a
la muntanya
o a la platja i
volem saber
quin temps
farà demà.
Sol, sol, sol.
Però, ¿i si
plou per la
tarda? ¿I si s’aixeca mala mar? Per estar segur
de les previsions del temps el millor es connectar amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Quasi sempre encerta.

Intermon
Oxfam és una
ONG
amb
més de 50
anys d’experiència sobre
el
terreny.
Últimament
ha
dedicat
molta de la
seves energies al Comerç Just. Si vols conèixer que engloba aquest concepte o saber una
mica més d’aquesta Organització no Governamental aquesta és la teva web.

La nostra gent
Xavier Garcia, el valor de la creativitat
avier Garcia acaba de complir la

L’any que ve arribarà als cinquanta anys

seva majoria d’edat al Papiol. 18

i la seva trajectòria professional és

anys junt amb la seva família al nostre

llarga. Un dels anuncis que ha parit dels

poble. A la primera casa on va viure amb

que se sent més content és el d’en

la Montse, la seva dona, hi dormen ara

Johan Cruyff dient allò de “el fútbol me

els seus pares; on viuen ara a la zona de

lo dio todo, el tabaco...”. El paquet amb

Les Escletxes l’acompanyen quatre fills,

el que l’ex jugador i ex entrenador del

tres gossos i un gat.

Barça feia els tocs el té guardat a casa.

El nostre protagonista és un dels grans

Ha guanyat premis a tots els festivals

creatius publicitaris del país que, com

del món, entre ells els més preuats: els

sol passar amb els bons, ha pres també

Lleons d’or de Cannes.

les rendes executives de l’empresa on

Tot i viatjar constantment i no parar

treballa. Com s’endevina al nom (Publi-

gaire a casa, tant com per reconèixer

cis Casadevall Pedreño Garcia), n’és un

mig en broma que no sap quins botons

dels socis i CEO, que és com dir “el

encenen quins llums, Garcia, com la

màxim responsable”. Si veieu un anunci

resta de la seva família, s’ha integrat

de l’entramat musical, esportiu i social

a la televisió o en premsa o a la radio

molt tranquil·lament en el teixit social

del Papiol. “Hauríem de deixar que els

d’alguna empresa com La Caixa o Movis-

del poble. Ell va entrenar els juvenils de

joves prenguessin més la iniciativa i

tar (només en direm dos perquè la llista

la UE Papiol durant tres anys, per exem-

donar-los oportunitats perquè facin les

és interminable) penseu que ell està

ple. La Montse ha estat a diverses

seves propostes” afirma Garcia. Com a

darrera la idea dels seus missatges.

AMPA’s i els seus fills també participen

familia unida jamás será vencida els
podeu escoltar els caps de setmana des
de Radio Molins de Rei. Tots els integrants del grup familiar fan el seu paper
que esperem puguin repetir quan
Papiol Fm estigui en marxa. “Estem
encantats amb el projecte de radio al
Papiol i tota la casa espera poder
col·laborar-hi”.
Del poble li agrada molt la tranquil·litat
que es respira i s’hi troba molt bé.
“Papiol tira endavant. Hem millorat
molt” explica, però no per això hem de
parar ve a dir... “encara falten serveis,
s’ha de seguir treballant; hem de seguir

En Xavi i la seva filla petita amb el tercer gos de la casa, en Baldrich

millorant”.

PERSONAL I INTRANSFERIBLE
1) El principal tret del teu caràcter?
Seguretat
2) La qualitat que prefereixes en un home?
Sinceritat
3) I en una dona?
Sinceritat
4) Què és el que més aprecies dels teus amics?
Que són amics
5) El teu principal defecte?
Impaciència
6) El color que més t’agrada?

Vermell
7) La flor que més t’agrada?
Margarida
8) L’animal que més t’agrada?
Gos
9) Els teus escriptor preferits?
Mark Twain
10) Quina música escoltes sovint?
De tot tipus
11) Els teus herois de ficció?
No en tinc

12) Personatges referència en la vida real?
El publicista Miquel Monfort
13) El que més detestes es..?
La mentida
14) Quin fet t’inspira més indulgència?
La por humana
15) Estat actual del teu esperit?
En plena forma
16) Quin és el teu lema?
“Sempre que tiris enrera que sigui per
agafar embranzida”

Juliol 2006

Xavi Garcia a casa seva
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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
20.36
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
7.31
7.43
7.55
8.16
8.46
9.17
9.46
10.16
11.16

Horaris Autobusos
Castellbisbal



Papiol



Barcelona

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

Dissabtes

Diumenges
i Festius

Feiners

Dissabtes

Diumenges
i Festius

El Papiol

El Papiol

El Papiol

7.00 (A)
8.00 (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

7.25
9.25
11.25
13.25
15.25
17.25 (1)
18.25
20.25

9.25
12.15
15.25
17.30
19.45

(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

17.47
18.16
18.47
19.16
19.46
20.01
20.31
21.01
21.31
22.10
23.42
00.23

7.01
7.46
8.11
9.14
10.11
11.17
12.18
13.17
14.18
15.17

16.18
17.17
18.17
19.17
20.17
21.17
21.47
22.35
00.23

Bus de l’Estació

Feiners

6.20
7.00 (Directe)
7.15
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
11.46
12.16
12.46
13.16
13.46
14.16
14.46
15.16
15.46
16.16
16.46
17.16

*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

DISSABTES

SORTIDES DEL PAPIOL
6.30 10.40 15.40 20.16
6.50
11.10 16.10 20.45
7.10 11.40 16.40
21.11
7.30 12.10
17.10 21.41
7.53 12.40 17.40 22.01
8.13 13.10 18.10 22.21
8.36 13.40 18.40
9.15 14.10 19.10
9.35 14.40 19.35
10.10 15.10 19.56
SORTIDES DE L’ESTACIÓ
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 19.20
15.20 19.46
15.50 20.06
16.20 20.31
16.50 21.01
17.20 21.31
17.50 21.51
18.20 22.11
18.50

8.30
9.00
9.20
9.40
10.20
10.40
11.20
11.40
12.20
12.40

13.20
13.40
14.20
14.40
15.20
15.40
16.20
16.40
17.20
17.40

18.15
18.40
19.15
19.40
20.15
20.40
21.30
22.05

8.20
8.45
9.10
9.26
10.05
10.26
11.05
11.30
12.05

12.26
13.05
13.26
14.05
14.26
15.05
15.30
16.05
16.26

18.05
18.26
19.05
19.26
20.05
20.26
21.17
21.54

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 dimarts a dissabte els matins de 9:30 a 14:00 i les tardes de 15:00 a 18:00 els mesos d’estiu (abril-setembre)
i de 16:00 a 19:00 els mesos d’hivern (octubre-març)

93 673 03 96
93 673 03 77
93 673 17 24
93 673 01 90
93 673 16 53
93 673 22 46
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

