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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
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
Octubre-març: matins de 9:30 a 14:00 i tardes de 15:00 a 18:00 els mesos d’hivern. Entre octubre i març els dissabtes a la tarda és tancada. Abril-setembre: tardes 16:00 a 19:00 els mesos d’estiu
El quart dissabte de cada mes de 10:00 a 14:00 hi ha una DEIXALLERIA MÒBIL a la Pl. Gaudí (La Florida) on hi podeu portar els mateixos residus excepte els voluminosos (neveres, mobles, esporga...)

AQUEST ANY PER REDUIR EL PRESSUPOST DEDICAT AL BAT A BAT, SEGUINT LA POLÍTICA D’ESTALVI DE L’AJUNTAMENT, S’HA REDUIT UN NÚMERO.
PEL QUE EN AQUESTA PUBLICACIÓ TROBAREU UN DECALATGE D’UN MES I MIG SOBRE LES REVISTES FINS ARA HABITUALS.
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EDITORIAL
Albert Vilà
L’Alcalde

Iniciatives contra la crisi
Quan es va detectar la realitat de la
crisi econòmica, des de l’Ajuntament,
ens vam proposar no caure en el pessimisme. Basant-nos, com sempre, en la
cultura del treball i l’esforç. Vam
creure i creiem, que com a poble i com
a país, ens ensortirem.
I d’aquesta manera, amb la voluntat
que aquest sotrac no pari el poble,
anem implementant millores i realitzant a accions que ens són molt necessàries per seguir creixent.
La liquidació del pressupost de l’anterior exercici, a més a més, el vam tancar amb un saldo positiu i això ens ha
permès utilitzar el romanent. Aquest,
l’hem dirigit a incrementar les partides
assistencials perquè ens permetran
ajudar a aquells que més ho necessiten
i considerem que aquestes ajudes, en
temps com els que vivim encara més,
són essencials per al nostre poble.
Ningú no pot quedar enrere, aquest és
un camí que fem tots junts.
En el capítol d’obres i de via pública,
les millores no han parat. A més a més
d’ajudar a augmentar la qualitat de
vida del poble i mantenir les accions
d’aquest tipus d’ajuda a la creació de
llocs de treballs.
Actualment, s’estan remodelant totes
les voreres previstes en el Pla d’Actua-
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ció Municipal i un cop acabades, es
substituiran els actuals contenidors
per uns de nous que milloraran en utilitat i estètica. També estem treballant
en els projectes que pagarem amb els
diners que el govern central ha traspassat als municipis per estimular la
seva economia. Al Papiol ens apliquem
a construir un mur de contenció a la
plaça Gaudí i al carrer Major, així com
a l’asfaltat del carrer Joaquim Blume,
davant del camp de futbol.
El nou asfaltat i pintura que s’han aplicat a l’avinguda Generalitat, al carrer
Lluís Companys i al carrer Major han
donat un altre aire a l’entrada del poble. I tot això s’ha fet amb una millora
de la xarxa elèctrica que ha inclòs el
soterrament de la línia i l’eliminació
del transformador que hi havia a
l’avinguda de la Generalitat, davant de
l’Ajuntament.
El nostre entorn també es mou i nosaltres, el Papiol, som membres actius
d’aquest moviment. En aquest Bat a
Bat trobareu informació del futur com
a Parc Natural de Collserola i de la nova
llei, que tornarà a fer de l’Àrea Metropolitana de Barcelona una administració cabdal pel desenvolupament del
nostre territori. En temps de crisi és
molt bo seguir esforçant-nos per millorar. No parar, en definitiva: no desanimar-nos i seguir treballant per al poble.

Iniciativas contra la crisis
Cuando se detectó la realidad de la crisis
económica, desde el Ayuntamiento, nos
propusimos no caer en el pesimismo. Basándonos, como siempre, en la cultura del
trabajo y el esfuerzo. Creemos que como
pueblo y como país, saldremos de esta. Y
de esta forma, con la voluntad que este
bache no pare el pueblo, vamos implementando mejoras y realizando acciones
que nos son muy necesarias para seguir
creciendo.
La liquidación del presupuesto del anterior ejercicio, además, se cerró con un
saldo positivo y esto nos ha permitido utilizar el remanente. Este, lo hemos dirigido a incrementar las partidas asistenciales que nos permitirán ayudar a
aquellos que más lo necesitan y consideramos que estas ayudas, en tiempos como
los que vivimos todavía más, son esenciales para nuestro pueblo. Nadie puede quedar atrás, este es un camino que hacemos
todos juntos.
En el capítulo de obras y de vía pública,
las mejoras no han parado. Además de
ayudar a aumentar la calidad de vida del
pueblo y mantener las acciones de este
tipo de ayuda a la creación de puestos de
trabajos. Actualmente, se están remodelando todas las aceras previstas en el
Plan de Actuación Municipal y una vez
terminadas, se sustituirán los actuales

contenedores por unos nuevos que mejorarán en utilidad y estética. También estamos trabajando en los proyectos que
pagaremos con el dinero que el gobierno
central ha traspasado a los municipios
para estimular su economía. En el Papiol
nos aplicamos a construir un muro de
contención en la plaza Gaudí y en la
calle Mayor, así como al asfaltado de la
calle Joaquim Blume, frente al campo de
fútbol.
El nuevo asfaltado y pintura que se han
aplicado en la avenida Generalitat, en la
calle Lluís Companys y en la calle Mayor
han dado otro aire a la entrada del pueblo. Y todo esto se ha hecho con una mejora de la red eléctrica que ha incluido el
soterramiento de la línea y la eliminación
del transformador que había en la avenida de la Generalitat, ante del Ayuntamiento.
Nuestro entorno también se mueve y nosotros, el Papiol, somos miembros activos
de este movimiento. En este Bat a Bat encontraréis información del futuro como
Parque Natural de Collserola y de la
nueva ley, que volverá a hacer del Área
Metropolitana de Barcelona una administración primordial para el desarrollo de
nuestro territorio. En tiempos de crisis es
muy bueno seguir esforzándonos por mejorar. No parar, en definitiva: no desanimarse y seguir trabajando por y para el
pueblo.
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REPORTATGE
El Papiol segueix el seu procés de transformació amb noves actuacions

La crisi no para les millores al poble
Des que ha començat l’any fins a dia d’avui, el poble ha participat d’un bon nombre de millores en la via
pública que afiancen la seva transformació. Tot i la crisi, des del més de gener s’han acabat i han començat
diferents obres que suposen una inversió final d’ 1,4 milions d’euros. Resseguint l’avinguda Generalitat
de dalt a baix, columna vertebral del nostre poble, expliquem unes actuacions que han contribuït al canvi
de la fesomia i la qualitat de vida al Papiol.

Les obres transformen el poble

A

finals del mes de gener van
concloure les obres de la rotonda
d’entrada, un espai que aprofitant la
construcció de la nova benzinera del
poble, ha remodelat l’accés viari del
Papiol. Ara, quan entrem al poble, el
primer que veiem al creuar el pont
sota l’autopista és un cartell nou, un
senyal que indica que a prop hi ha la
benzinera. El canvi que ha suposat
aquest servei amb totes les comoditats
habituals (botiga, túnel de rentat...) ha
estat important per a tots els ciutadans
que ja no hem d’anar a Castellbisbal o
a Molins de Rei quan volem omplir el
dipòsit de benzina. Al seu costat sobre-
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surt la senyal que indica el camí cap al
centre urbà i el desviament cap al Polígon Industrial.

nera i al
Polígon. Entremig dels carrils ascendents i descendents, el pas a la benzinera i al Polígon hi ha un pas per poder circular per la rotonda de forma
completa.
En aquestes obres, que han suposat
una inversió de 835.000 euros, s’ha
aconseguit una major
seguretat pel trànsit rodat en aquesta via principal, ajustant els encreuaments
i
creant
diferents accessos a les
vies de tipus secundari,
que augmenten la seguretat de tots
els conductors. La rotonda està formada per diferents terrasses on s’hi
ha plantat diferents arbres i s’ha
construït una nova parada del Bus de
l’Estació, amb una marquesina per

“El quilòmetre i mig de
l’avinguda Generalitat s’ha
esfaltat i pintat de nou”
La nova rotonda d’entrada està plantejada perquè els vehicles puguin entrar i sortir del poble de la manera
més fluida possible. Els desviaments
es fan utilitzant la rotonda, que duu
als conductors a l’accés de la benzi-

protegir als usuaris de les inclemències del temps.
L’avinguda Generalitat s’ha asfaltat de
dalt a baix, en el seu quilòmetre i mig
de llargada, augmentant la visibilitat
de la senyalització d’aquesta via i protegint encara més les barreres que fan
de límit de la carretera, a tocar amb la
Florida, on s’hi ha dibuixat una rotonda per tal que acompanyi el tràfic.
També s’han arranjat les baranes de
protecció al Parc del Centre, augmentant la seva alçada i enfortint-les.
S’ha aprofitat aquesta actuació, que
també ha asfaltat de nou la plaça Gaudí
i el carrer Major, per millorar la xarxa
elèctrica que ha inclòs el soterrament
de la línia i l’eliminació de l transformador del davant de l’Ajuntament.

REPORTATGE

El bitllet
d’Òscar Alujas
Regidor d’Obres
i Via Pública
Més que mai
En temps de crisi, els laments i la
desesperança fan acte de presència.
És normal. Tots tenim el dubte i la
incertesa de si serem capaços de
reeixir ara que vénen maldades. Des
de l’administració, la nostra voluntat és la de mantenir l’optimisme.
Aquí al Papiol, almenys, només podem seguir apostant perquè el poble se’n sortirà i amb ell tots els papiolencs i papiolenques que hi
viuen. La renovació total de l’avinguda Generalitat i les obres que
amb un any hauran transformat totalment des del seu principi a la rotonda d’entrada fins al seu final
amb la placeta de Cal Xicu, ens recorden, dia a dia, que el Papiol
continua viu, en forma, i que segueix lluitant per millorar la qualitat de vida del seus habitants. En
època de crisi hem de treballar encara més, però també hem de ser
més optimistes que mai. D’aquesta
manera, creient amb nosaltres i posant-hi tot l’esforç necessari, ens en
sortirem. I el moviment d’actuacions en els últims mesos és una
bona mostra de la nostra voluntat.

La placeta de Cal Xicu
Davant del Parc del Centre, a l’altra
banda de l’avinguda Generalitat, han
començat, tot just fa unes setmanes,
unes noves obres que volen recuperar
la placeta de Cal Xicu i reforçar i millorar la seguretat en el mur de la part
baixa del carrer Major, que començava
a donar mostres de feblesa en alguns
punts.
Les obres s’han projectat i s’han iniciat de forma ràpida, tot i que en el
Pla d’Obres no estava previst fins més

endavant. Això és produeix perquè al
Fons Estatal d’Inversions Local (FEIL)
que s’ha posat en marxa a tot l’Estat
com a instrument per reactivar l’economia davant aquesta època de crisi
i, que estableix que les actuacions a
finançar amb aquests diners no estiguin pressupostades amb anterioritat. Alhora, també posa com a condició pel seu finançament que estiguin
acabades abans que finalitzi aquest
any.
A causa de la complexitat del projecte i
per motius de seguretat, durant l’execució de les obres es tallarà el trànsit de
vehicles en el primer tram del carrer
Major, entre la plaça Gaudí i els pisos
per a joves, i el carril de baixada de

l’avinguda Generalitat en el tram comprés entre la plaça Gaudí i els pisos esmentats. Es podrà accedir a la plaça de
l’Església a través del carrer Doctor Fleming i del carrer Abat Escarré, que durant l’execució de l’obra serà de dos
sentits.
L’execució de l’obra té un pressupost
de 500.000 euros i transformarà aquest
espai recuperant-lo pel gaudi públic,
retornant a tots els papiolencs una placeta històrica molt estimada. Per mantenir l’espai verd, tal com es procura
en totes les actuacions, es traslladarà i
després es replantarà una palmera de
grans dimensions i es plantaran noves
espècies.

L’accés a la zona esportiva.
En un altra banda del poble,
també hi tindrà lloc una transformació de la via pública amb
una inversió de 125.000 euros.
L’accés a la zona esportiva, al carrer Joaquim Blume, veurà com
es repavimenta tota la zona,
molt castigada per les condicions geològiques del propi poble, com es tornen a fer les voreres, com es renova l’enllumenat
públic i com s’hi col·loca un nou
col·lector d’aigües.
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REPORTATGE
L’espai es consolida com un lloc de trobada i d’esbarjo al mig del poble

Un any de vida del Parc del Centre
El passat 15 de març va fer un any de la inauguració del Parc del Centre, un nou espai central al bell mig del poble, que amb aquest temps
de vida s’ha consolidat com un lloc de trobada i esbarjo per a tots els papiolencs. 3.000 nous metres quadrats d’espai públic que han
transformat la vida al poble.

L’

alcalde del Papiol, Albert Vilà, ja
va explicar en el seu discurs inaugural que es tractava d’un projecte del
que calia destacar que havia “aconseguit millorar de forma evident un espai que, vistos els resultats, estava totalment infrautilitzat”. Ara el Parc del
Centre ha estat reconegut com una excel·lent mostra de l’arquitectura catalana contemporània (veure entrevista
amb els arquitectes Rossell & Bernárdez)
de la qual, a més a més, se’n reconeix
un valor molt important: fer d’una
obra amb intencions bàsicament de seguretat, un projecte d’espai públic de
qualitat per a tots els ciutadans del
municipi.
El nou espai compta amb zones útils
per passejar, d’altres lúdiques específiques pels infants i bancs per seure i
prendre el sol disposats en cadascuna
de les quatre terrasses que el conformen. “Un lloc molt agradable i útil”
asseguren els papiolencs als qui preguntem sobre la seva opinió al mateix
Parc. En el que tots estan d’acord és
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que millora ostensiblement
l’ús que es feia d’aquests 3.000 metres
quadrats d’espai al poble, quan anteriorment només s’utilitzaven com a
zona de pas entre el carrer Tarragona i l’avinguda de la Generalitat.

Ara, fins i tot té un component lúdic: un dels elements
del projecte més celebrats, especialment entre els més petits, ha estat la inclusió de diferents
tobogans que connecten les terrasses.
“Són una passada” diuen els més petits a qui els preguntem com els
veuen, “Mira, mira!!!”.
No és estrany, doncs,
veure els papiolencs i

papiolenques passejar pel parc, o estar-s’hi amb els seus
fills, després del col·legi. A la tarda o
al matí al llarg dels cap de setmana.
La il·luminació es va projectar perquè, també als vespres, al Parc s’hi
pugui passejar o estar-s’hi en un entorn acollidor i agradable. L’èxit
també ha estat la intimitat i tranquil·litat que presenten les diferents
terrasses de l’obra. Actualment només depèn del temps que el Parc estigui ple: amb menys visitants quan fa
sol a ple migdia i més ple de gent a
mitja tarda i a mig matí.
L’obra va estar dissenyada de
forma que el nou parc es pogués mantenir sense les dificultats que tenia l’an-

REPORTATGE
Quim Rosell i Natalia Bernárdez
Arquitectes del Parc del Centre
“Vam fer d’una qüestió de seguretat un treball de creació d’espai
públic de qualitat”
Quim Rosell i Natàlia Bernárdez, de Rosell & Bernárdez Arquitectes són la cara visible
de l’equip que va dibuixar el Nou Parc del Centre. Ells van transformar l’encàrrec de
l’Ajuntament en el que avui podem veure: van fer d’un espai de pas amb mancances
en seguretat un espai públic de qualitat útil pels papiolencs que no oblidava la seva
funció de mur de contenció. El Nou Parc del Centre –ens expliquen amb alegria- ha
estat seleccionat per a una exposició a París, que possiblement s’inaugurarà a la tardor, que vol mostrar un recull de la millor arquitectura contemporània catalana.

Imatges del dia a dia
del Parc del Centre

terior disposició, a causa de la seva
forta pendent i de l’antiguitat dels elements de la seva construcció. Ara ha
esdevingut un espai de fàcil manteniment. Els jardiners hi treballen tot sovint cercant la millor manera d’acabar
amb les males herbes i, últimament,
també s’ha tornat a posar vernís als
bancs de fusta.
La gran remodelació que ha viscut
aquest cèntric espai verd ha suposat,
per sobre de tot, la possibilitat de
construir un gran mur de contenció
per l’avinguda Generalitat, en un poble com el nostre, on el lliscament de
terres és un problema de primer ordre.
Les patologies greus de construcció
que presentava l’anterior disseny han
estat arranjades. A més a més, s’ha fet
de l’avinguda Generalitat una zona
més agradable, convertint el que
abans també era només una zona de
pas en un mini passeig amb vistes a
tot el poble. “Diuen que en dies clars i
de vent, fins i tot, es veu el mar”,
explica un vianant amb
un somriure.

Fa un any que vam inaugurar el
Parc, com el veieu? Ens agrada tornar-hi, trobar-hi gent. Veure que s’utilitza. El gran repte d’aquesta obra va
ser que havíem de fer de la consolidació d’un talús, fruit del problema amb
el lliscament de les terres del poble
que ja coneixeu bé, una oportunitat
per crear un espai públic. I creiem que
ho vam aconseguir...
Si me’l tinguéssiu que definir amb
uns quants adjectius, quins li posaríeu? Oportú, agradable, mesurat...

Quins penseu que van ser els encerts més importants de l’obra?
L’aprofitament de l’espai en terrasses
va ser clau per treure profit dels 3000 m2

bem que treballa de forma continuada per treure el millor d’aquest espai. Els arbres que hi havia abans, segons un enginyer forestal que vam
contractar, estaven pràcticament tots
morts, prop del 90%. En realitat el patrimoni verd de l’anterior parc era
virtual. Ens han explicat que amb les
ventades que van haver fa uns mesos,
possiblement, la majoria s’haguessin
caigut.
En què us veu inspirar com a arquitectes a l’hora de pensar el
parc? Ens agrada dir que vam jugar
amb un espai que ell mateix ens marcava com era. Vam anar canviant poc
a poc, trobant la manera de combinar
aquesta principal tasca de consolidar
el talús, amb la de crear un espai públic. La nostra ha estat
una arquitectura possibilista, que llegeix l’espai i
el lloc i de la combinació,
en treu el millor que pot.
Sembla que han reconegut la feina... Ens
han comentat del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya que hem estat seleccionats per una mostra d’arquitectura
contemporània catalana a París amb
aquest projecte del Parc. És un èxit, és
clar, de tots. De l’Ajuntament per voler fer el que volien fer i nosaltres per
haver tingut la sort de dur-ho a terme.
Què creieu que és el que han valorat? El fet de trobar un espai públic en
un sota talús, de poder reinterpretar el
mateix espai donant-li un valor pel poble: verd, sostenible, públic...això és el
que fa que aquest parc sigui contemporani.

“El parc ha estat escollit per
representar l’arquitectura
catalana a París”
del parc. A més a més, vam aconseguir
que sigui un Parc en el què els seus límits es fusionen amb el poble.
Abans entraves i en sorties, ara
forma part del camí, està més integrat dins el municipi, amb els carrers del voltant.
La sensació d’estar en un espai verd al bell mig del poble
és important... La voluntat era
que el verd impregnés el parc i per
aquesta raó vam folrar el mur de
plantes. Aquí és important la feina
de la paisatgista, Teresa Galí, i
també del jardiner del poble que sa-
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TRANSPORTS
El Bus de l’Estació arriba als 500.000 usuaris

Xifres rècords consoliden
el mitjà de transport al Papiol
El Bus de l’Estació ha arribat als 500.000 usuaris. Una xifra molt important per la mida del nostre
municipi, que consolida de forma definitiva aquest servei de transport urbà del Papiol.
celona (AMTU). L’AMTU té com
a finalitat contribuir a la millora
constant dels serveis públics de
transport col·lectiu dels ens associats, per la qual cosa articularà les eines de cooperació i
col·laboració entre les administracions que en formen part, i
amb altres institucions i organismes amb àmbits competencials en el transport públic.

E

l 16 de desembre de
l’any 2002 va començar a circular
el Bus de l’Estació pel nostre poble, encara que amb un vehicle provisional
en espera del definitiu que no va arribar fins el febrer del 2003. Durant la
primera setmana de funcionament el
van utilitzar 1.750 usuaris. El Bus es va
plantejar inicialment com a servei
llançadora entre l’estació de Rodalies
RENFE i el centre del poble. A poc a
poc, però, ha anat augmentant en parades i s’ha transformat en un bus
urbà, on molts viatgers l’utilitzen per
fer desplaçaments per dins del poble.
En un primer moment aquest desplaçaments eren pocs, en l’actualitat han
augmentat. Sobretot, a causa de l’augment de les parades que el Bus de l’Estació fa dins del poble.
En aquest període de quasi set anys, el
servei ha millorat també amb la inclusió dels dissabtes com a dia de servei i
amb la posada en marxa dels tiquets,
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“Aquesta integració a la Xarxa ens ha
anat molt bé per agafar experiència i
per actuar, en certa manera, com a
grup de pressió, per aconseguir decisions que ens afavoreixin per part de
les administracions” explica el regidor de Transports Joan Borras. “En el
cas de l’augment d’aturades en els
combois de Rodalies RENFE, per
exemple, ens va anar molt bé” assevera el regidor.

en paquets de deu viatges, que es poden comprar a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà
al llarg del seu horari habitual
al preu de 0’30 euros el bitllet.
L’augment de parades al llarg del poble ha transformat la manera de
moure’s per dins del Papiol. Ara es habitual agafar el bus per pujar a l’escola,
o per anar a comprar. En un poble costerut com el nostre, l’ajuda del transport es fa notar. Actualment, el Bus de
l’Estació comença la seva ruta des del
Trull i pujant s’acosta fins el centre del
poble, al carrer del Carme. Allà agafa
la avinguda Generalitat, la columna
vertebral del Papiol, fins a la nova rotonda d’entrada que supera per girar
cap a l’estació. El viatge de tornada,
amb els passatgers que arriben amb els
combois de Rodalies, es realitza fent el
mateix camí a la inversa.

L’Agrupació del Transport Urbà
En aquest temps també ha estat important l’adhesió de l’Ajuntament a l’Agrupació de Municipis amb Transport Urbà
de la 2a Corona Metropolitana de Bar-

Fa set anys, el bus de l’estació va començar a funcionar amb un vehicle provisional

SERVEIS PERSONALS
Dinar de germanor per celebrar la primera dècada d’aquest equipament

10 anys del centre de dia
Josep Tarradellas

L’ENTREVISTA
Imma Vergara Querol
Coordinadora del Centre de Dia

10 anys al centre són molts
anys, com els podem resumir?
Ha estat una dècada que ens ha ajudat,
sobretot, a fer-nos més professionals.
Hem millorat molt ja que al principi la
nostra feina es resumia en l’atenció directa (higiene, infermeria...) i ara en
canvi, tenim temps i coneixements
per ajudar també en l’estimulació cognitiva, per organitzar i dirigir diferents
tallers, per preparar i fer sortides i excursions diverses... Hem millorat molt
la qualitat de vida dels nostres.

E

l divendres 15
de maig va ser
el dia escollit per celebrar un dinar de
germanor amb motiu de l’aniversari
del centre de dia del
Papiol. Una trobada que va reunir els
treballadors i els avis i àvies usuaris del
centre acompanyats molts d’ells
d’amics i familiars. Es va fer un arrossada popular que va tenir molt èxit i
l’alcalde del Papiol, Albert Vilà, va fer
un parlament on va destacar la importància de comptar amb un centre d’aquestes característiques.
“Fins fa dos anys encara ens demanaven des de Castellbisbal si teníem places lliures al nostre centre de dia –va descobrir
l’alcalde–. Aquest equipament
trenca un altre vegada la idea
preconcebuda i el tòpic que
un poble petit té pocs serveis. Per l’Ajuntament
aquest és i seguirà essent
un servei de molta qualitat, com tots els equipaments d’aquest nou
Papiol que estem
construint”. Albert
Vilà també va ad-

“Sempre posarem el
màxim per donar als
més necessitats una
assitència adecuada”
vertir que “no ens podem permetre que les nostres decisions polítiques no prioritzin a la gent amb
més necessitats. Aquí, al Papiol,
entre d’altres, sempre posarem
el màxim perquè tots els avis i
àvies del poble que tinguin
una manca d’autonomia rebin una assistència adequada”.
El Centre de dia, i també
l’atenció a domicili amb
els serveis de l’atenció a la llar, a la persona i la teleassistència; així com el
futur menjador

social, són els serveis que
potencia l’Ajuntament del Papiol per
ajudar a les persones grans amb necessitats especials.
L’acte de celebració va acabar amb una
visita a les instal·lacions del Centre i a
l’exposició fotogràfica de la història
d’aquests 10 anys. Després, els avis del
Casal de la Gent Gran de la població
d’Avià van presentar un espectacle de
ball i música popular.

16 avis i àvies amb necessitats
especials...
No podem agafar més gent perquè
aleshores quedaríem coixos i se’ns faria petit el centre, però podem estar
molt contents que des de fa 10 anys
mai hem tingut places lliures. Que
sempre hi hagués algú que volia entrar vol dir que hem fet les coses bé.
Les persones que treballen en
l’assistència parlen d’un treball vocacional, és així?
En el meu cas sí. Un dia vaig acompanyar al meu home en un estada a
l’hospital i vaig acabar tenint cura
dels dos avis amb qui compartia
l’habitació. Allí vaig veure que jo servia per fer això. Vaig deixar la feina
que tenia, i fins aquí hem arribat.
Treballant per la gent s’aprèn molt i
potser no és una feina molt reconeguda econòmicament, però gaudeix
d’una alta recompensa, de tipus
emocional que és molt important.
El grup de gent amb el que es
treballa també és bàsic per al
bon funcionament d’un equipament com aquest...
Això és com el futbol, som un gran
equip. Un grup unit que té un objectiu comú, des dels fisioterapeutes
a l’infermer, tots volem que els avis
visquin el millor possible.

SERVEIS PERSONALS
Millores en el marc sanitari del Papiol

Un nou Centre d’Atenció
Primària per al 2010
la quantitat estimada de l’equipament. El nou centre permetrà donar
una atenció adequada a la població
de referència, tenint en compte que
l’Àrea Bàsica de Salut de Molins de
Rei, formada pels municipis de Molins de Rei i el Papiol, té prop de
28.000 habitants.

veí, a poc menys de 5 minuts en cotxe
del centre del Papiol.

Col·locació
de la primera pedra
L’alcalde del Papiol, Albert Vilà, va assistir a l’acte de col·locació de la primera pedra del Nou CAP que s’ha començat a construir.
La trobada va tenir
lloc el 24 de novembre passat i també hi
van assistir l’alcalde
de Molins de Rei,
Ivan Arcas, i la
Consellera de Salut de la Generalitat,
Marina Gelí. Precisament va ser la
consellera de Salut qui va declarar que
“en qüestió de salut, no ens podem
permetre cap crisi. Hem de ser capaços
de tirar endavant totes les obres que
s’han planificat, com és aquest nou
CAP o els hospitals de Sant Joan Despí
i Sant Boi”.
Albert Vilà, ha afirmat que la construcció d’un nou CAP ha estat un pas important per la millora del marc sanitari
del nostre poble: “una
feina que culminarà el
proper estiu i que ha
estat fruit d’un treball
important i de moltes
negociacions amb la
Conselleria de Salut
–de les que ja vam informar en anteriors
Bat’s a Bat’s-. Aquest
nou CAP, se sumarà, en
el cas del nostre poble,
al projecte que tenim
per construir el nou Dispensari”.

“2.500 m2 amb tots els serveis
necessaris a tocar del nostre
poble”
L’edifici, projectat per l’arquitecte J.
Francesc Guàrdia Riera, es construirà
al voltant d’un gran pati i està inspirat en l ’arquitectura dels antics claustres, amb la voluntat de crear un
espai benestant,
clar i diàfan.
L’espai on es
construeix és al
carrer de les Sínies, al barri de la
Granja del poble

E

l Nou Centre d’Atenció Primària (CAP) s’ha començat a
construir aquest mes de gener i s’espera que estigui acabat en 15 mesos, és
a dir, entre finals de la primavera i començaments d’estiu de l’any 2010. La
superfície d’aquest nou CAP serà de
prop de 2.500 metres quadrats, on s’hi
disposaran tots els serveis d’assistència
primària. Comptarà amb nou sales de
consulta de medicina general, tres sales de consulta de pediatria, una sala
de consulta d’odontologia, una sala de
consulta de treball d’odontologia, tres
sales de consulta polivalent, una àrea
d’atenció continuada i una àrea
d’educació sanitària.
L’import estimat total de l’obra és de
4.609.212,56€, dels quals 3.559.212,56€
corresponen a l’import d’adjudicació
de l’obra i 1.050.000€ corresponen a
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Moment de la col·locació de la primera
pedra i vistes de la seva ubicació
amb el Google Earth

SERVEIS PERSONALS
Amb motiu del dia internacional de la dona

Actes de Benvinguda als Infants

Les papiolenques
es reuneixen en
el seu sopar anual

L’Ajuntament impulsa
la celebració d’acolliment
als nous nadons

E

l passat 6 de març a les 9 del vespre
prop de 90 papiolenques es van reunir en un sopar de germanor al Gimnàs
del CEIP Pau Vila per commemorar el
Dia Internacional de la Dona. El bon
ambient va regnar per sobre de tot entre
les assistents, majoritàriament dones de
40 anys en endavant, algunes d’elles
acompanyades per les seves filles. El so-

par, organitzat conjuntament per una
petita comissió organitzadora va costar
12 euros per persona i va reduir en 3 euros el cost de l’any anterior. Aquest va
consistir en uns entremesos amb amanida russa de primer, llom farcit amb
botifarra i bolets amb salsa jardinera de
segon i de postres, tortell. El cafè i les infusions d’herbes van cloure el sopar.

Al llarg de la vetllada
es va llegir el següent MANIFEST:
Enguany celebrem el 8 de març, dia internacional de la dona, amb novetats legislatives
que ens acosten més a l’ideal d’igualtat entre
les dones i els homes. El mes d’abril del 2008
es va aprovar la Llei 5/2008 del dret de les dones a eradicar la violència masclista. En el seu
preàmbul, la Llei diu:
“Les dones han estat essencials en la construcció i la defensa dels drets i les llibertats al llarg
de la història. Malgrat això, gran part de les nostres societats no han reconegut el paper històric
de les dones i no n’han garantit els drets.
La llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista parteix de la premissa que els
drets de les dones són drets humans.”
És per tant un dret que les dones visquem amb
les mateixes garanties que els homes pel que fa
a les nostres llibertats i a la consecució dels
nostres objectius com a membres de la societat. És un dret poder viure sense l’amenaça de
la violència masclista, sense l’amenaça de la
violència en el si de la família, en els llocs de
treball i en qualsevol àmbit de la nostra vida. I
hem de ser les dones les que d’una manera
més ferma i voluntariosa lluitem contra
aquesta xacra.
Però no només la violència envers les dones ens
retalla les llibertats. Com es descriu en el
preàmbul abans esmentat, les dones han
contribuït a la construcció i defensa dels drets i
les llibertats al llarg de la història. I és en aquest
punt on volem vincular aquesta moció del
2009 a l’efemèride que també enguany se celebra: els 30 anys d’ajuntaments democràtics.
Perquè també ha estat i és una lluita la reivindicació de la importància del paper de les dones en la construcció d’aquesta democràcia

que tot just arriba al seu trentè aniversari. Una
construcció democràtica que les dones han
protagonitzat en la seva majoria des de l’anonimat, des de la feina a la rebotiga, amb el sacrifici i la lluita contra les desigualtats que han
guiat malauradament aquests 30 anys d’ajuntaments lliures.
És per tot això que en aquests acords es pretén
fer un reconeixement a les 8 dones que van ser
les primeres alcaldesses ara fa 30 anys i que
van obrir un camí cap a la consecució dels
nostres drets. Elles representen totes les altres
que han vingut després fins arribar a les 120
alcaldesses que hi ha actualment a Catalunya:
• Núria Albó i Corrons, alcaldessa de la Garriga
• Berthe Bada i Cazeilles, alcaldessa de Camprodon
• Anna Bosch i Pareres, alcaldessa de Mollet
del Vallès
• Antònia Castellana i Aregall, alcaldessa de
Molins de Rei
• Maria Dolors de Godoy i Rotllens, alcaldessa
de Cassà de la Selva
• Maria Dolors Oms i Bassols, alcaldessa de
Blanes
• Rosa Martí i Conill, alcaldesa de Parets del
Vallès
• M. Lurdes Vidal i Audet, alcaldessa de Ponts
• Pilar Ferran i Hernández, tinent d’alcalde de
l’Hospitalet de Llobregat
Seguirem lluitant i treballant des dels ajuntaments, des dels municipis, per construir un
país més just, més cohesionat i més igualitari.
Un país on ser dona no sigui un perill, ni un
desavantatge.

A

quest any es vol realitzar el primer acte de benvinguda als nous
nadons que viuen al poble, una celebració de caire social en virtut de la
qual la vila fa públic un reconeixement d’acolliment als nens i nenes
que han nascut o viuen al Papiol i es
compromet, conjuntament amb la
seva família, a vetllar per a la seva
educació i a defensar i garantir els

integrants, d’alguna manera, d’una
gran família.
Els requisits per participar d’aquestes benvingudes, són estar empadronat al Papiol i haver nascut després
de l’1 de gener de 2007. El procediment per sol·licitar la participació
en aquest acte és la presentació
d’una instància a l’Ajuntament ( a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà) amb
una fotocopia autenticada
del
DNI, el Certificat
de convivència i
una fotocopia autenticada del llibre familiar. El
primer acte de benvinguda serà
aquest 20 de juny.
Els actes de benvinguda van ser aprovats pel Ple Municipal del 29 de maig
de 2008 (BOPB, núm. 139, 10 de
juny).

“Aquest acte vol enfortir el lligam
entre els ciutdans de tot el poble,
integrants d’una gran família”
seus drets.
L’acte de benvinguda, que no té efectes legals ni pressuposa cap privilegi o
preferència del nen o nena acollit en
l’accés als serveis municipals, si que és
una celebració que vol enfortir el lligam entre els ciutadans de tot el poble,
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COMERÇ
Reordenament de la mobilitat a les zones comercials del Papiol

Noves zones blaves
d’aparcament rotatiu gratuït
lenques tindrem més
facilitat per trobar
aparcament a l’hora
d’acostar-nos als comerços, botigues i diferents empreses del poble, cosa que ajudarà a
dinamitzar
aquesta
zona del Papiol.
“Aquestes noves zones
blaves d’aparcament rotatiu gratuït suposaran

un pas més endavant en l’ús públic del nostre poble” ha explicat el regidor de Via Pública i
Comerç Òscar Alujas. “Per una
banda, aprendrem a compartir
unes zones d’aparcament necessàries
per a tots els ciutadans i per l’altre
donarem un cop de mà als comerciants del Papiol. Es tracta d’un benefici col·lectiu, que s’ha posat en
marxa després d’una reflexió consensuada”.

“Aquestes noves zones blaves suposen
un pas endavant en l’ús de l’espai
públic al nostre poble”

LES ZONES DEL PAPIOL ON
S’APLICA AQUESTA MESURA SÓN:
• Aparcaments del carrer del Carme,
tocant a la plaça Gaudí.
• Plaça de l’Església
• Avinguda Generalitat, davant de la
farmàcia
• Avinguda Generalitat, davant de la
ferreteria
• Zona d’aparcament Avinguda Generalitat, davant de la peixateria i de la
fruiteria

FUNCIONAMENT

L’

Ajuntament del
Papiol, amb la col·laboració de la
Unió de Comerciants del poble, ha
reordenat la mobilitat al centre del
municipi i a les zones comercials per
evitar els estacionaments permanents
que disminueixen la possibilitat
d’aparcament per a la compra. Per
aquesta raó s’ha posat en marxa la
zona blava gratuïta controlada. Amb
un ús correcte s’aconseguirà una major
rotació d’aparcament en aquestes zones, la majoria dels papiolencs i papio-
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Per aparcar en aquestes zones s’ha de
disposar d’un disc amb un rellotge
que l’Ajuntament ha distribuït per les
diverses cases del poble (si no se’n té
cap es pot demanar a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà, als comerços o
a la Policia Local). S’ha de deixar el
disc en un lloc visible, cal posar el
rellotge en la hora més propera d’arribada, un cop passats els 60 minuts
s’ha de deixar l’espai lliure perquè hi
pugui aparcar un altre vehicle. La Policia Local supervisarà el bon compliment d’aquestes noves zones d’accés
regulat.

HORARI D’APLICACIÓ
Les zones d’aparcament rotatiu estaran actives de dilluns a divendres de
8h a 14h i de 17h a 20h i els dissabtes
de 8h a 14h. Els dissabtes a la tarda,
els diumenges i els festius no s’aplicarà aquest regim horari i les places
passaran a ser d’ús lliure.

MEDI AMBIENT
La Generalitat s’incorpora al Consorci que gestiona l’espai natural

Collserola serà Parc Natural a finals d’any
L

a serra de Collserola, que abraça
nou municipis de Barcelona, entre
els que es troba el Papiol, serà declarada Parc Natural a finals d'any, per decret de la Generalitat. Les 8.320,05
hectàrees d’aquest vast territori natural estaran protegides com cal, després
d’anys de reclamació per part de molts
interessats a protegir un espai natural
únic: l’anomenat pulmó verd de la
nostra Àrea Metropolitana.
El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar; el president del
Consorci del Parc de Collserola, Jordi
Hereu, i el vicepresident del Consorci
del parc i president de la Diputació de
Barcelona, Antoni Fogué, van signar el
passat dilluns 16 de març el conveni
perquè la Generalitat s'incorpori al
Consorci del Parc de Collserola, el primer pas per aconseguir aquesta declaració. Els tres representants institucionals
es van felicitar per l’important consens
que hi ha hagut amb els municipis. Antoni Fogué, precisament, va destacar la
“corresponsabilitat social amb els municipis” que representa la incorporació
de la Generalitat, i va explicar que entre
d’altres, aquest acord també “permetrà
disposar de més recursos per a la seva
gestió”. De moment, el Departament de
Medi Ambient i Habitatge ja té previst
en el seu pressupost destinar-hi 718.00
euros.
EL Consorci del Parc de Collserola és
una entitat impulsada per la Diputació
de Barcelona i la Mancomunitat de
Municipis de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. El Consorci al que s’incorpora la Generalitat, gestiona l’espai
d’interès natural de la Serra de Collserola i l’àmbit de protecció definit al Pla
especial d’ordenació i protecció del
medi natural del Parc de Collserola.
La incorporació permetrà millorar la
protecció de l'àrea protegida i reforçar
la gestió futura del nou Parc Natural,
que es troba en procés de declaració.

Entre abril i juliol es posarà el projecte
a exposició pública, de manera que
ajuntaments i veïns podran presentar
al·legacions. El regidor de Medi Ambient i Urbanisme de l’Ajuntament del
Papiol, Joan Borràs, ha comentat que
“l’Ajuntament està d’acord en el 80%

de la proposta i del 20% restant no ens
acaba de convèncer. Esperem poder arribar a trobar bones solucions. Com a
membres del Parc hem de combinar el
pensar amb una visió de conjunt i salvaguardar els interessos dels habitants
del nostre municipi”.

La Diputació netejarà
els boscos de Collserola

TRAMITACIÓ DE LA DECLARACIÓ
COM A PARC NATURAL
A través d’aquest conveni, la Generalitat s’ha compromès a tramitar la declaració de la Serra de Collserola com a
Parc Natural amb els següents objectius bàsics:
1) La protecció, conservació i millora
del patrimoni natural i dels valors
geològics, biològics, ecològics, paisatgístics, etnològics i culturals inclosos en el seu àmbit, en tant que
es tracta d’una reserva ambiental estratègica dins l’àrea metropolitana
de Barcelona.
2) L’establiment d’un règim de gestió
activa i directa adreçada a mantenir
la viabilitat ecològica a llarg termini
dels ecosistemes naturals i dels artificials, així com de les espècies associades als que existeixen al Parc.

Collserola, un espai natural de gran valor

El temporal de vent del passat 24 de
gener va afectar el conjunt de tota la
superfície del Parc de Collserola, on es
calcula que van caure més de 60.000
arbres. El municipi més afectat va ser el
nostre poble on, segons els últims estudis, se’n van malmetre 18.300.
La caiguda dels arbres ha donat lloc a
l'acumulació a nivell de terra de biomassa morta, la qual cosa augmenta el
risc d'incendi i la intensitat de propagació del foc. Per aquesta raó, la Diputació de Barcelona i l'Obra Social 'la
Caixa', gràcies al conveni de col·labo-

ració per a la conservació dels espais
naturals, realitzaran la recuperació
d'aquests boscos a través d'una empresa d'inserció laboral i amb un pressupost de 200.000 euros Els treballs,
que ocuparan a uns 12 treballadors,
tindran una durada d'entre quatre i sis
mesos. Aquestes feines consistiran, sobretot, en l'esbrancada i reducció amb
motoserra de les restes generades “in
situ”, la tallada dels arbres caiguts a ran
de soca, l’extracció i apilat a peu de
camí dels troncs i la càrrega dels troncs
i transport a destí.

3) Implantar una regulació i delimitació
d’usos i activitats de caràcter educatiu, científic, forestal, de gestió de
fauna, agrícola, recreatiu, turístic i
urbanístic de l’espai natural, per integrar i fer compatibles aquestes activitats amb les finalitats de conservació i de protecció del patrimoni
natural i de la biodiversitat del Parc.
4) Implantar un règim al Parc que promogui la superació de l’aïllament
de la Serra de Collserola, que eviti la
fragmentació i urbanització dels espais agroforestals que hi conté, que
aporti serveis i bens ambientals al
conjunt de la ciutadania, i que incorpori solucions als problemes i
necessitats metropolitanes sense sacrificar-ne l a qualitat ambiental del
seu àmbit, procurant per la integritat de l’espai i el compliment d’objectius.
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ESPORTS
Tot i la pluja centenars de corredors participen a la “VII Cursa Vila del Papiol”

Una cursa amb molts fidels

 Bona i arriscada cursa avui al meu poble. Sobre la
cursa, dir que m'ha fet molta pena veure tants arbres caiguts per la ventada, però que el circuit encara i així és fantàstic. El trobo bastant dur, sobretot la segona volta en que no sé qui és qui aixeca
encara més les pujades... he he.

Manu Prats
 Gran dia embarrat
per acompanyat de
gran event.

Ricardinho
ELS COMENTARIS de www.corredors.cat

D

urant tot el dia 1 de maig va ploure.
A estones molt, a estones menys.
Però la VII edició de la Cursa Popular Vila
del Papiol va ser un èxit de participació.
Els més joves, els més petits i també els més grans van
córrer al llarg de tot el matí en diferents curses, segons
les categories, demostrant una fidelitat a prova de
tempestes. Una adhesió total als valors d’aquesta trobada: bon rotllo, vida saludable i germanor. Una altra
vegada es va batre el record de participants i ja es van
veure petos amb els números vuit-cents al davant.
La cursa, en la seva categoria absoluta, la va guanyar
Sergio Enriquez Castells, amb un temps de 37:29 minuts emprats per fer els deu quilòmetres del recorregut.
Aquesta vegada, el fang acumulat per la pluja i les petjades dels corredors va impedir la possibilitat que es superés el record del circuit. La guanyadora de la categoria femenina, que va arribar en el lloc 38, fou
Montserrat Cinca. Els primers papiolencs en arribar
van ser Paco Santacana (nº39) entre els homes i Yolanda Sanchís (nº211), entre les dones. Tots ells van rebre una copa que els acreditava com a guanyadors i un
pernil. Podeu fer una ullada als temps de tots els corredors i mirar més fotografies de la cursa a la web de l’Esport Base. A ww.esportbasedelpapiol.cat
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Els amants de les curses tenen en la web corredors.cat un dels fòrums especialitzats en aquest
tema. Presentem alguns dels comentaris que
s’han realitzat a la web relatius a la nostra cursa.
Així els van escriure:

 Una mati molt agradable, bona cursa i bona companyia love. Felicitats a tots els que heu fet podium.
Felicitar també a tota l'organització, ha estat tot
perfecte party, i que dir de la coca i el cava.

Gemm@

 Bona matinal a El Papiol, tot i el fangueix
la cursa fenomenal. Felicitats a tots els
que han fet podi i els que no també, l'any
que be repeteixo.

Nil’s

SECCIÓ

ESPORTS
1er Torneig Internacional
d’Handbol d’el Papiol

 Felicidades a la organización, una carrera fantastica, muy buena organización, y además he
tenido la suerte de hacer las dos (2007-2009)
con lluvía, me encanta correr con lluvía.

nhugt4
 Bona cursa al Papiol. El tracte
molt bo al corredor i el circuit
preciós. Enguany ple de fang i
per moments perillós, sobre
tot a la segona volta.

Jorfer

 M’ha encantat la cursa i crec que amb el
fang encara ha sigut mes divertit whip
whip, no es que sigui masoca però tot s’ha
de provar, l’any que be a repetir.

marijo

 Ens ho hem passat molt bé al Papiol aquest matí. Primer la pluja que, finalment, durant la cursa, ha estat
un plugim fins i tot agradable. La dificultat estava en
el fang i en els desnivells que, amb fang, eren pistes
de xocolata, sobretot a la segona volta que estava tot
més pastós.
L'ambient molt agradable, amb quantitat de curses infantils: sempre fa goig veure els petits com s'esforcen -i
també s'empipen- per guanyar el company.

El Papiol va acollir el passat 9 d’abril el seu 1er torneig internacional d’handbol femení, amb l’ànim
de promocionar aquest esport al poble. Un campionat amb arbitratges oficials que va omplir d’esport, música, premis i, per suposat, de molt handbol el pavelló poliesportiu municipal, on al llarg
de tot el dia es van enfrontar diferents equips de
categories infantil i cadet.
Van participar en aquest torneig els següents equips:
C.H Les Franqueses, Harlev Boldklub "B" (Dinamarca), Handbol Vilamajor, C. Joventut Handbol
Mataró, Escola d'handbol Gavà David Barrufet i Harlev Boldklub "A" (Dinamarca) en categoria infantil i
el Harlev Boldklub (Dinamarca), Handbol Vilamajor, Balonmano San Adrian (País Basc) i Esport Base
del Papiol / Molins de Rei, en la categoria cadet.
Van ser escollides les millors jugadores del torneig:
Eva Torremorell (Gavà David Barrufet), Ane Katerine (Harlev Boldklub A), Uxue Gonzalez (Balonmano San Adriàn) i Silvia Pou (Handbol Vilamajor).
Cal destacar el paper dels voluntaris i voluntàries
del poble, sense l’ajuda dels quals aquest torneig
no hagués estat un èxit de celebració.

Puja de Categoria
l’Orange Club

Upe

 Molt bona Cursa avui al Papiol. Hem gaudit de
debó, amb pluja, amb fang, tant si val... Em feia por
relliscar amb el fang; poc a faltat, però he mantingut
l'equilibri, de vegades estirant els braços...Aquesta
Cursa està dintre de les meves preferides...

L’Orange Club El Papiol, l’equip de futbol sala del
poble, ha tornat a pujar de categoria, per segon
any consecutiu. Des de l’Ajuntament volem felicitar-los i desitjar-los el millor.

Raimon
juny 2009
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10 ANYS
JUNTS

Les nostres
actuacions

Contra la crisi

Aquest mes de juny fa deu anys que vam crear
“Junts pel Papiol” com a partit polític, amb l’objectiu de contribuir a la transformació del Papiol
i convertir-lo en un poble que dones resposta a
les necessitats dels propis papiolencs i papiolenques. La resposta tan positiva que ens ha donat
la població en totes les eleccions locals en què
ens hem presentat ens va donar la possibilitat,
des dels primers moments, de posar en pràctica
tots els projectes que havíem elaborat.
En el programa de Junts, l’estil de govern que ens
proposàvem aplicar era tan important com les
realitzacions concretes. Volíem introduir en la política local alguns valors que aportessin una vertadera qualitat democràtica: transparència, honradesa, proximitat al ciutadà, esperit de treball i
imaginació per abordar projectes engrescadors.
Creiem que aquests són els valors que han presidit la gestió de Junts i també creiem que l’esperit
de treball i la imaginació dels nostres representants a l’Ajuntament són els que han fet possible
aquest Nou Papiol que estem construint. Un Papiol amb equipaments de primera, on poder
estar satisfets d’un espai públic del qual hem desterrat la improvisació i on tots els ciutadans són
tractats de la mateixa manera pel que fa a la salvaguarda dels seus drets i l’exigència de les seves
obligacions, on l’interès de tots sempre estar per
davant de l’ambició d’uns pocs. On la cultura i
l’atenció als necessitats són línies de treball prioritàries.
Per totes aquestes raons, Junts es proposa celebrar els deu anys de la seva fundació. Ho farem
organitzant diferents actes que ens ajudin a compartir la idea de futur que tenim pel nostre poble. El més important és aconseguir dissenyar i
començar a treballar ja en el Papiol dels propers
anys, que és una tasca que ens ha d’unir una altra vegada en aquest camí comú.
Volem agrair la confiança que ens heu atorgat
any rere any. Junts hem fet un Papiol millor i
Junts podrem trobar un futur encara millor pel
nostre poble.

El Grup Municipal de CiU del Papiol ve mantenint una intensa activitat, enfocada, tant en el
creixement intern, com en les actuacions per
projectar millores per al Papiol.
A tal efecte, us volem informar de les nostres
actuacions polítiques més recents o més immediates:
Hem estat presents a la Sectorial Comarcal d’Immigració, per tal de dur al Papiol el projecte
convergent d’integració dels nouvinguts.
Després de la presentació del Pla Urbanístic el
passat mes de novembre, endeguem un projecte
de Cultura, tendent a oferir idees per desenvolupar una nova activitat cultural al nostre poble.
Aquest mes de març vàrem celebrar, amb una notable assistència de públic, la constitució de la
JNC del Papiol, adreçada als joves amb inquietuds politiques i socials.
En el darrer Ple, vàrem donar suport als punts de
l’ordre del dia tendents a l’aprovació d’un llibre
d’estil per a les façanes i al projecte de l’Hotel
d’Entitats, perquè són aspectes que vàrem proposar i innovar nosaltres en l’esmentat Pla Urbanístic presentat el mes de novembre.
A la vegada, vàrem presentar mocions i precs sobre diversos aspectes que ens amoïnen del nostre
Municipi: rotonda d’entrada, Pi del Balç, Collserola, sortida d’emergència al Casal d’Avis, subvencions per les ventades, arrenjaments al Parc
del Centre, estat de l’estació meteorològica, etc.
Finalment, ens vàrem oposar al projecte de fer el
nou ambulatori davant de l’Ajuntament, atès
que entenem que hi ha llocs més accessibles,
amb millor aparcament, menys perillosos (hi ha
la carretera davant) i considerant que en aquest
indret s’hi hauria de fer una plaça enjardinada.

Davant la crisi global en què ens trobem; on els
excessos del liberalisme econòmic s’han demostrat com els principals culpables d’aquesta situació; on les polítiques socials demòcrates, basades
principalment en un cert control del mercat i el
millor repartiment de la riquesa han sortit reforçades; en uns moments on els principals poders
del món es reuneixen per acordar el camí a seguir a partir d’ara, nosaltres ens preguntem, i què
podem fer des del Papiol?
En primer lloc, com a grup municipal, tenir una
actuació responsable i seria, facilitant la governabilitat, garantint que les polítiques socials siguin
reforçades. Ara, més que mai, és prioritari ajudar
els més febles.
En segon lloc, per tal de garantir que aquestes
polítiques socials es puguin portar a terme, s’ha
d’aconseguir una moderació en la despesa, amb
actuacions eficients i sempre respectuoses amb el
medi ambient.
I per últim, transmetre serenitat i confiança en el
futur, doncs tenim l’oportunitat de sortir reforçats pel pròxim cicle econòmic. Amb esforç i preparació segur que ho aconseguim.
Des de la nostra posició decisiva a l’Ajuntament,
vetllarem per què així sigui.
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Plens Municipals del 29 de gener de 2009
i del 26 de març de 2009
L’Ajuntament ha realitzat dos plens en els últims mesos, on han assistit regidors i regidores del
govern i l’oposició per debatre els assumptes del municipi. Destaquem les següents votacions:
Aprovació de la liquidació del Pressupost de l’Ajuntament, corresponent a l’exercici de 2008. Una liquidació
del Pressupost amb 1.400.000 euros de romanent (adj./n. m.
Que queda d'una cosa) que en paraules de l’Alcalde, Albert Vilà, “són fruit d’una manera de fer i d’una política
de contenció i d’inversió per la que val la pena felicitar a
tots els membres de la taula i fins a l’últim tècnic de la
corporació”. El Ple es va donar per assabentat.
Aprovació inicial de la modificació de crèdits en el
pressupost de l’Ajuntament, per suplements de crèdit i
crèdit extraordinari finançats amb aplicació del romanent líquid de tresoreria. Principalment per invertir en
diferenst reformes municipals, equilibrar financerament
el cost de l’autobús de l’estació, incrementar la partida
de cultura i festes i reforçar la dedicada als serveis socials.
El Ple va aprovar la proposta per unanimitat.
Aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de l’estètica exterior de les edificacions. La present ordenança municipal reguladora de l’estètica exterior de les edificacions té la voluntat de continuar
amb el treball engegat amb el Pla Especial de Protecció
i Catàleg del Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic
del Papiol. En aquest pla es protegeixen les construccions que mereixen ésser conservades amb diferents
graus segons la seva qualitat arquitectònica, artística o
històrica. El Ple va aprovar la proposta amb els vots favorables de Junts-AM, CiU i PSC. La regidora no adscrita a cap grup va votar en contra.

Aprovació definitiva del projecte d’obres de reurbanització del carrer Joaquim Blume amb un import total de 123.576 euros. El Ple es va donar per assabentat.
Aprovació de la xifra oficial de població a data de 1
de gener de 2008. Que ha quedat fixada en 3.828 habitants. Proposta aprovada per unanimitat.
Adhesió al dol de les famílies de les víctimes veïnes i veïns de les poblacions d’Abrera, Barcelona, la
Palma de Cervelló i Sant Boi de Llobregat produïdes
a conseqüència de les fortes ventades. La proposta es
va aprovar per unanimitat.

El Consell d’Alcaldes del Baix crea
una Agència d’Innovació
El Consell d’Alcaldes del Baix Llobregat ha creat
l’Agència d’Innovació de la comarca amb la voluntat
de sumar competitivitat al nostre territori, apostant per
les oportunitats que ens brinda la societat de la informació i el coneixement. Formar part d’aquest nou model productiu creant xarxes col·laboratives pot ser una
de les claus del desenvolupament de la zona. L’Alcalde
del Papiol (Junts-AM) forma part de la comissió d’alcaldes que s’ha format per liderar la nova Agència.

Eleccions europees
El 13 de maig va tenir lloc a l’Ajuntament un Ple extraordinari motivat per la necessitat de sortejar la
composició de les taules electorals per a les eleccions
europees del 7 de juny entre els residents al Papiol.

ELECCIONS EUROPEES
7 de juny del 2009

Una nova AMB en un futur breu
L’Àrea Metropolitana de Barcelona espera recuperar
l’urbanisme com a puntal bàsic de la restauració
d’atribucions administratives que se li van treure fa
més de vint anys. Un procés que sembla ser que es
completarà en un futur breu, i que permetrà tornar a
encaixar el desenvolupament de la gran conurbació
urbana de Barcelona com a principal motor del desenvolupament a Catalunya. El Papiol, juntament
amb 36 municipis més, forma part de la actual AMB.
El futur govern metropolità estarà format per un
consell del que seran membres nats tots els alcaldes
dels municipis que en formen part.

Les eleccions europees no han seduït als papiolencs i
papiolenques amb dret a vot. Només un 36 % de
ciutadans del municipi s’han acostat a les urnes per
anar a votar aquest 7 de juny. Per contra, el 63 %
s’ha quedat a casa. Un percentatge que supera l’abstenció de les passades eleccions europees del 2004
que va ser del 59%.
La formació guanyadora en l’àmbit de Catalunya ha
estat el PSC-PSOE, seguida dels partits CiU; PP, ERC
(Edp-V) i ICV-EuiA. Al Papiol els vots han tingut la
mateixa correlació de forces, esdevenint un reflex
força aproximat del que ha passat al nostre país.

Resultats al municipi del Papiol de les formacions
que han obtingut algun escó (com a mínim) per
Brussel·les
PSC-PSOE
CIU
PP
ERC (Edp-V)
ICV –EUiA

404 vots
259 vots
140 vots
124 vots
52 vots

39,97 %
24,34 %
13,16 %
11,65 %
4,89 %

Total de Participació 36,27 %
Abstenció
63,73 %
Vots nuls
0,65 %
Vots en blanc
3,29 %
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PUNT JOVE
Una altra vegada en marxa
P

er motius aliens a l’Ajuntament ha passat un temps
en què el Punt Jove no ha pogut estar en funcionament de la manera programada. A partir del mes de juliol el Punt Jove estarà obert de dimarts a divendres de
17 a 20h.

QUÈ T’OFEREIX EL PUNT?
El Punt t’ofereix tota la informació i assessorament
sobre:
- Ensenyament (programes de garantia social,
batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior
i com s’hi accedeix, estudis universitaris, ensenyaments de règim especial –art dramàtic, dansa, mú-

sica...-, estudis no reglats –acadèmies de música,
informàtica, idiomes...-, formació ocupacional i
continuada, estudis i treball a l’estranger).
- Món laboral (oposicions, orientació per la recerca
activa de feina, pàgines web d’interès...)
- Viatges, excursions i rutes, allotjaments, ofertes organitzades, autoconsulta de material sobre viatges.
- Agenda (concerts, espectacles, teatre, tallers, exposicions, museus, cinema...).
- Accés gratuït a internet.
Aquí tindràs un lloc on estudiar i fer els treballs de
classe.

L’Escola de Música participa
en la Cantata de l’aigua
El passat 22 de març 10 alumnes i 4 professors de
l’Escola Municipal de Música del Papiol van participar en la cantata de l’aigua “EMVABALITS!”.
Una trobada musical a Barcelona que va reunir
més de 500 alumnes de l’Associació Catalana
d’Escoles de Música i Dansa de Catalunya per interpretar aquesta cantata, produïda també per
l’ACEM.
En la preparació, 40 professors d’arreu de Catalunya de les diferents escoles de música i dansa participants varen fer una jornada de formació el passat
mes de febrer al Papiol amb el compositor i el lletrista, Xavier Maristany i Josep Pedrals. Alhora, en
el mateix dia de la cantata l’Orquestra de guitarres,
un quartet de saxos i un combo de la nostra Escola
van tocar a un escenari petit que també estava situat a la zona de la cantata, al Passeig Joan de
Borbó.

Intercanvis amb escola de Catalunya
Per altre banda l’escoal Municipal de Música ha iniciat un programa d’intercanvis amb professors d’altres escoles on es treballen conjuntament amb diver-
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Xerrada a l’Auditori
de l’Escola Municipal
de Música

Francesc Claret un jove papiolenc amb molts anys
d’experiència en el món de la cooperació i de l’ajuda
humanitària va deixar Gaza, on viu actualment treballant com a portaveu de la UNRWA (Agència de les
Nacions Unides per als Refugiats Palestins), per passar un dies al Papiol. La regidoria de Cultura va aprofitar la seva estada al poble per convidar-lo a fer una
xerrada sobre les claus del conflicte araboisraelià.
Amb el títol de “60 anys de refugiats palestins i el
procés de pau a l’Orient Mitjà”, el 12 de febrer passat
a 2/4 de nou del vespre, Claret va parlar, “sense embuts”, de la seva experiència en el territori, de les seves vivències personals en temps de guerra i ens
temps de pau i de la seva visió del conflicte “un tant
pessimista”. L’Auditori de l’Escola Municipal de Música va omplir totes les cadires de l’ aforament, reunint prop de 50 persones interessades.

BARÇA, BARÇA, BARÇA

ses escoles de Catalunya. El proper intercanvi, el 22
de juny, tindrà lloc a Banyoles, amb l’Escola Municipal de Música de Banyoles i l’Escola Municipal de
Musica de Bellaterra.

No van ser els únics, però aquests culés de la fotografia
representen a tots els papiolencs i papiolenques barcelonistes que van vibrar i molt amb la Copa, la Lliga i
la Champions. Des de Roma, criden: Visca el Barça!!!

VIDA A LA VILA

Casal d’Estiu al Papiol
El nostre Ajuntament sempre ha tingut com a eix principal
iniciar polítiques socials adreçades a la ciutadania i una
mostra important d’aquesta voluntat és la organització
per part de l'Àrea de Serveis Personals del Casal d'Estiu
del Papiol.

L’HORARI DEL CASAL

La intenció d'aquest Casal és proporcionar als
nens d’entre 3 i 14 anys un espai d'oci tot potenciant el civisme, el respecte a la natura i altres valors de convivència ciutadana. Aquest treball es
portarà a terme dins de l'àmbit del temps de lleure
i està adreçat al col·lectiu més jove de la nostra població.
Enguany, s’ha previst la realització d’un únic Casal
en què s’uniran i complementaran els conceptes de
lleure i els valors esportius.
Aquesta activitat es portarà a terme de del 29 de juny
fins al 31 de juliol durant un total de 5 setmanes.

PREUS DEL CASAL D’ESTIU:

8h-9h
9h-13h
13h-15h
15h-17h

servei d’acollida
torn matí
dinar
torn tarda

Hora d'Acollida
Casal matí
Menjador
Casal matí + tarda

10€/setmana
39€/setmana/persona
37€/setmana/persona
54€/setmana/persona

Els preus del Casal matí i Casal matí més tarda, gaudiran d’un 20% de descompte per al segon fill inscrit,
un 50% per al tercer i quart fill, i del 100% per al cinquè fill i posterior. Aquelles famílies amb recursos
econòmics limitats tenen importants bonificacions.
Podeu preguntar a l’Ajuntament.

Festa de la cirera Espai d’exposició per la Festa Major
i mercat medieval Història, poble;
persones, aficions
Els dies 6 i 7 de juny va tenir lloc al nostre poble la
XVII Festa de la Cirera. En el proper Bat a Bat gaudireu d’una àmplia cobertura d’aquesta festa tan important per a tots els papiolencs.

Aquest any, per primera vegada, des de la Regidoria
d’Igualtat i Ciutadania i dins del marc de la Festa Major hi haurà un espai on persones del poble podran
donar a conèixer aquelles aficions personals i,
tothom en podrà gaudir.
Podríem estar parlant d’artesania, pintura, escultura,
tapis, poesia, maquetes, fotografies o d’altres aficions
que segur poden sorprendre. Aquestes obres, realitzades per papiolencs i papiolenques, d’alguna manera
van deixant empremta d’un poble, d’una història.
Per a tot això, aquest espai se l’anomenarà “HISTORIA, POBLE, PERSONES, AFICIONS”.
Aquest any s’iniciarà amb l’exposició de Reborns i
cotxets antics de nadons, anomenada “A un punt
de la realitat”. Una exposició que farà dubtar de si
el que veus és veritat o no. On podràs saber què és la
tècnica Reborns, què vol dir renascut i també gaudir
de cotxets de 100 anys d’antiguitat i vestits de bateig,
de fa 2 segles. L’exposició estarà oberta del 15 al 29
de juliol i la coneixerem de la mà de Gemma Climent Garcia, una persona del poble amb bones habilitats manuals.

Cursos de noves
teconologies
Els cursos que ha posat en marxa l’Ajuntament,
destinats a millorar els coneixements de noves tecnologies, per a tots aquells que no en tinguin o millorar els coneixements adquirits en cursos anteriors,
han estat un èxit i s’han omplert totes les places.
Concretament s’han començat cursos per a dones
sobre fulls de Càlcul i Utilitats de la Web 2.0, d’iniciació a la informàtica i al processadors de textos.
També s’han posat en marxa uns cursos per a gent
gran on es fa un repàs a l’iniciació a la informàtica,
a les cerques d’Internet i a la Gestió del correu
electrònic.

Setmana Santa al Papiol
Els actes de la setmana Santa al Papiol va tenir lloc
els passats dies 5 d’abril , amb la benedicció de
Rams a la plaça de l’església; l’ 11 d’abril amb el
Via Crucis i el 12 d’abril amb la cantada de Caremelles a la Plaça de l’Església. Actes que combinen
la tradició amb el fet religiós i que compten amb
un nombre significatiu de fidels al poble.

Públic, nou bar-restaurant
a la zona esportiva del Papiol
La zona esportiva del Papiol ha guanyat per a tots els
papiolencs un bar restaurant que va obrir les portes
a finals de febrer. Aquest local va ser pensat per
l’Ajuntament per complementar el servei de les instal·lacions esportives del poble. L’adjudicació s’ha
realitzat a través de concurs. El “Públic” dirigit per
Carles Dasilva i Antonio Sierra, vol “ ser un local per
a tots els papiolencs, on tothom trobi el seu lloc”, segons els seus responsables. La cuina és de mercat i
saludable; menú al migdia i espai per a no fumadors.
Més informació a www.barpublic.es
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Setmana Cultural
Tretze dies i més de vint-i-cinc activitats
per apropar la cultura a tots els papiolencs
Entre els dies 19 d’abril i el 8 de maig té lloc la Setmana
Cultural del Papiol, un conjunt de més de vint-i-cinc activitats
que han volgut apropar la cultura a tots els papiolencs.

U

na exhibició castellera per començar, el 19
d’abril, i la xerrada dels pagesos per concloure,
que té lloc aquest 8 de maig, són l’exemple de l’ampli ventall d’activitats que es proposen al poble al
llarg d’aquests dies. S’han fet lectures públiques i s’ha donat el
primer premi “Elsa
Garcia” de narració
breu; s’han inaugurat
diferents exposicions,
com la dedicada a Joan
Amades, la dels 100
anys de la Coral o la dels
treballs al Casal de la
Dona; s’ha passejat el
Cavall Armat en un nou

Correfoc i s’han organitzat diferents concerts com el
de la Jam Session i Concert de Combos de l’Escola de
Música; ha tingut lloc una nova edició de la cursa
”Vila del Papiol” i diferents xerrades, així com una
nova Fira Intercultural que aquest any s’ha dedicat
de forma especial a l’Índia.
Tretze dies marcats per diferents activitats que han
fet del nostre poble un espai actiu culturalment on la
participació ciutadana ha
estat cabdal per l’èxit de
totes les propostes.
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“El nostre poble esdevé un espai
actiu culturalment on la
participació és cabdal pel seu èxit”

Els papiolencs i papiolenques han estat els destinataris de
més de 25 activitats culturals
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VIDA A LA VILA
La nit més boja de l’any

Carnaval al Papiol
La nit del passat 21 de febrer, va tenir lloc al nostre poble la clàssica Rua de Carnaval. Les diferents comparses van voltar
pel Papiol acompanyades dels amics i amigues, molts d’ells també disfressats, realitzant dues parades. La primera,
davant l’Ajuntament, per escoltar el pregó del grup de la reina del Carnestoltes, i la segona, al Poliesportiu, on va tenir
lloc la passarel·la que aquest any va coronar com a la millor disfressa conjunta als membres de la comparsa Mistol.

L’

inici de festa va reunir als diferents grups, amics
i amigues, a la plaça de l’església. Disfresses i
més disfresses van omplir els carrers acompanyades
de la música de les bandes que acompanyaven el seguici. Aquest va recórrer
una bona part del
poble fins arribar a
l’entrada de l’Ajuntament. Li tocava el
torn al a la Reina de
Carnestoltes que va
ser rebuda per la regidora de Cultura Àurea Bonilla.

El pregó del grup de la Reina del Carnestoltes va
consistir en elaboració de dos discursos. El primer,
interpretant un Carnestoltes enrabiat, a càrrec de la
regidora Yashmine Canovas, i el segon, pròpiament
el discurs de festa de Carnaval a càrrec de la Reina
Mar Puig.
Al Polisportiu la festa va acompanyar tota la vetllada
que va comptar enguany amb 16 comparses. Les desfilades van posar molt difícil al jurat la decisió del
premi, que finalment va anar a parar a la nombrosa
comparsa Mistol. També es va nomenar la nova
reina del Carnaval, des del mes de febrer i fins a la
propera edició de 1010. L’honor va recaure en
l’Emília González Cuello, reconeguda papiolenca i
treballadora, també, de l’Ajuntament del poble.

Al matí següent el Papiol va
viure la petita rua dels més menuts amb el carnestoltes infantil.

Disfresses i més disfresses per animar
una gran nit de festa, un clàssic del
nostre poble

VIDA A LA VILA
Premis de la rua
de carnaval

1er Premi ...................................................Mistol
2on Premi ..........................Amigos Para Siempre
3er premi ............................Fantasia de Carnaval
Comparsa més simpàtica......................Futbolí
La millor parella ......Antes muerta que sencilla
La millor posada en escena
.............................................Los primos de Obama

LA REINA DE CARNAVAL 2009/2010
..........................................Emília González Cuello
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LA NOSTRA GENT
Maria Teresa Ahicart
Jutgessa de pau del Papiol
Fa uns anys que és Jutgessa de pau del Papiol i sempre ha estat connectada d’alguna manera
a la vida associativa del poble. Els seus ànims es contagien i la seva edat (“sóc de la quinta del
33!” - diu) fa pensar que, potser un somriure, i prendre’s la vida pel cantó més positiu, és la
millor manera de seguir fent sempre tan bona cara. La seva recepta, la que llegeix als nuvis
que ella mateixa casa: fer les coses amb amor.
El meu pare i el meu germà van fer les Amèriques. Van marxar a Veneçuela i van acabar al Brasil.
Vam acabar anant-hi també la meva mare i jo. Vaig
viure dos anys a Sao Paulo. I vaig tornar al Papiol per
casar-me, amb el novio.
Fins que no vaig tenir fills, n’he tingut dos,
en Joan i la Maria Elena, no van tornar els meus
pares a viure al Papiol. Ara també tinc quatre néts
maquíssisms: l’Aixa, l’Omar, el Pau i el Roger.
Amb el meu marit vam muntar una botiga, a
l’antic habitatge dels meus pares. Deien de nosaltres que
érem com el ”Corte Inglès”: hi podies trobar de tot, des
de maletes a aliments per a tothom. Obríem a tota hora.
La Maria Teresa al seu despatxk

Vaig néixer a Barcelona, al barri de Sant Antoni. Però des de fa més de 60 anys que visc al Papiol.
La meva mare era de Cal Milet. Una família molt d’esquerres, amb caràcter, i amb una història molt lligada
al poble. M’hi sento molt unida a aquestes arrels.
El pare feia de mosso a casa de la meva mare,
era de Castelló de la Plana, i la família va considerar
que no era suficient per a la seva nena. Finalment,
però, es van casar: per amor. En vam sortir el meu
germà petit i jo.
La família de la mare era benestant però amb
la Guerra Civil ho vam perdre quasi tot. I el
mes dur: tres fills, germans tots ells de la meva mare.
Va ser un moment molt dur pels de Cal Milet.
A la casa on vivíem, la casa on ara visc jo, el
meu pare hi va fer un negoci de espardenyes. Li
deien l’espardenyer. No es guanyaven molt bé la
vida, així que quan el meu germà va tenir edat d’estudiar, jo vaig haver de deixar els estudis. Era un altre
època. I vaig passar a casa, a fer “sus labores”. Qualsevol llibre que agafo, des de aleshores, me l’estudio.
Sempre pel meu compte.

Recordo sovint la meva mare a la parada dels
Encants, era molt bona negociant. Sabia “quan havia de perdre i quan havia de guanyar”. El 1er negoci
del que tinc constància d’haver participat era davant
de casa, a la vorera, on hem deixaven amb 6 anys
amb un cabàs d’alls.
La mare va morir en un accident de cotxe quan
anàvem juntes a una comunió. El meu marit havia
mort dos anys abans mentre ballàvem junts al Casino
del poble. Així és la vida. Per superar em va anar molt
bé treballar al cementiri de la Parròquia del poble.
Veure que no ets l’únic i que hi ha casos molt pitjors et
fa més humil. En aquells moments tant difícils vaig
sentir l’estima de la gent del poble que va estar molt
per a mi i s’agraeix molt.
He estat tres vegades a punt de morir. Accepto
que hem tocarà algun dia. Mentrestant vull seguir gaudint de les coses bones que te la vida, amb els amics i la
família i amb tothom que tingui ganes de compartir-la.
Des de 2003 sóc Jutgessa de pau. Una mica per
casualitat. M’hi va incitar la meva filla i per a mi va
ser molt bonic veure com era ella qui creia que jo estava capacitada per aquesta feina. Veure com els fills
et valoren és molt maco.

PERSONAL
I INTRANSFERIBLE
1) El principal tret del teu caràcter?
Obstinada
2) La qualitat que prefereixes en un home?
Lleialtat
3) I en una dona?
Per a mi igual que en l’home
4) Què és el que més aprecies dels teus amics?
Que m’estimen molt
5) El teu principal defecte?
Que no sé dir no
6) El color que més t’agrada? Verd
7) La flor que més t’agrada? La Viola
8) L’animal que més t’agrada? La Gacel·la
9) Els teus escriptor preferits?
Molta Poesia. Petrarca,Verdaguer, Pere Quart, Machado...
10) Quina música escoltes sovint?
Escolto sardana i música contemporània.
11) Els teus herois de ficció?
La Mafalda
12) Personatges referència en la vida real?
La Mare
13) El que més detestes és..?
La Pena de Mort
14) Estat actual del teu esperit?
Boníssim
15) Quin és el teu lema?
“Viu i deixa viure”

En aquesta feina de jutgessa m’ajuda molt
l’Alícia de l’OAC. Jo faig moltes fotocòpies, i també
serveis de mediació, o alguns judicis senzills, de faltes que es on a vegades s’han de prendre solucions
doloroses.
La Justícia m’ha ensenyat que a vegades, fins i
tot, les proves afavoreixen als culpables. I que hi ha
massa burocràcia, s’ha de fer, per qualsevol coseta,
massa paperassa. I tot s’alenteix d’una manera insoportable.
Hi ha alguns moments bons també. Fent de
Jutgessa de pau és fer un servei al poble. I veure
que pots aportar el teu granet de sorra al futur i al present del Papiol. Perquè aquest sigui un poble millor et
fa sentir útil, que és un del sentiments més bonics
que es poden tenir d’un mateix. No em puc queixar.

