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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 DE 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.

2

novembre 2009

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
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

EDITORIAL
Albert Vilà
L’alcalde

Nuestra Revista

La nostra Revista
Aquesta vegada el de Bat a bat parla
de si mateix. Hi ha una bona excusa.
Veureu que el reportatge de la revista
que teniu entre les mans està dedicat a
commemorar els 50 números que hem
complert, des del desembre del 1999,
d’informació municipal, rigorosa i
continuada.
Es tracta, de fet, d’una obligació que
tenen tots els municipis. Tal com
afirma la Llei municipal i de règim local de Catalunya “Les corporacions
municipals hauran de facilitar la més
àmplia informació de les seves activitats”. Doncs ja hem complert deu anys
explicant tota la feina que es realitza a
l’Ajuntament per millorar la vida dels
papiolencs i ho hem fet d’una manera
directa, portant a tots els papiolencs i
papiolenques el de Bat a bat a les seves cases.
Per un Ajuntament petit l’elaboració
d’una revista com aquesta no és tasca
fàcil, ni per l’esforç econòmic que significa ni per la feina que porta darrere.
Però creiem que és molt important.
Quan expliquem el panorama informatiu fora del poble es mostren sorpresos pel fet que una població de
menys de 5.000 habitants com la nos-

Butlletí d’informació Municipal del Papiol
Exemplar Gratuït

tra tingui un servei informatiu tan
complet. Però ja us he expressat moltes vegades la meva convicció que la
tasca municipal cal fer-la amb el major
coneixement de tothom, perquè
aquest fet, que engrandeix la democràcia, també estimula la cohesió social i
la participació. I és, precisament, amb
un poble cohesionat i amb la màxima
participació de tothom que farem un
Papiol millor on viure.
Per aquesta raó el de Bat a bat no és
l’únic mitjà d’informació municipal.
D’aquí poc es presentarà una renovació de la web elpapiol.cat, que millorarà les possibilitats de relació amb els
ciutadans i els donarà una millor informació. També, a partir d’aquest mes
de novembre, Papiol FM, la ràdio municipal del poble, augmentarà la programació amb més ràdio feta des de i
per al poble.
50 números són molts números. Crec
que hem d’estar molt satisfets i alhora
seguir treballant per millor la informació municipal dia a dia. El cert és que
és un alegria poder rebre a casa aquesta
petita revista. L’única que està plenament dedicada a parlar dels papiolencs. L’única que és de tots nosaltres.

Esta vez el de Bat a bat habla de sí
mismo. Hay una buena excusa. Veréis
que el reportaje de la revista que tenéis entre las manos está dedicado a conmemorar los 50 números que hemos completado, desde diciembre de 1999, de
información municipal, rigurosa y continuada. Se trata, de hecho, de una obligación que tienen todos los municipios. Tal
y como afirma la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña "Las corporaciones municipales deberán facilitar la más
amplia información de sus actividades.”
Pues ya hemos cumplido diez años explicando todo el trabajo que se realiza en el
Ayuntamiento para mejorar la vida de los
papiolencs y lo hemos hecho de una manera directa, llevando a todos los papiolencs y papiolenques el de Bat a bat a
sus casas.
Para un Ayuntamiento pequeño la elaboración de una revista como ésta no es tarea fácil, ni por el esfuerzo económico que
significa ni por el trabajo que lleva detrás.
Pero creemos que es muy importante.
Cuando explicamos nuestro panorama
informativo fuera del pueblo nos muestran sorpresa por el hecho de que una población de menos de 5.000 habitantes
como la nuestra tenga un servicio informativo tan completo. Pero ya os he expre-

sado muchas veces mi convicción de que
la tarea municipal hay que hacerla con el
mayor transparencia y conocimiento de
todos, porque este hecho, que engrandece
la democracia, también estimula la cohesión social y la participación. Y es, precisamente, con un pueblo cohesionado y
con la máxima participación de todo el
mundo que haremos un Papiol mejor
donde vivir.
Por esta razón el de Bat a bat no es el
único medio de información municipal.
Dentro de poco se presentará una renovación de la web elpapiol.cat, que mejorará las posibilidades de relación con los
ciudadanos y les dará una mejor información. También, a partir de este mes
de noviembre, Papiol FM, la radio municipal, aumentará la programación propia con más radio hecha desde y para el
pueblo.
50 números son muchos números. Creo
que debemos estar muy satisfechos y al
mismo tiempo seguir trabajando para mejor la información municipal día a día. Lo
cierto es que es una alegría poder recibir
en casa esta pequeña revista. La única
que está plenamente dedicada a hablar de
los papiolencs. La única que es de todos
nosotros.

Foto Portada: 50 de Bat a bat • Edita: Ajuntament del Papiol, Gabinet de Premsa
Coordinació: Gabinet d’alcaldia • Redacció: Oriol Costa • Paper: Cyclus offset
Disseny: Ayerra/Truñó • Compaginació i Impressió: Creacions Gràfiques Canigó, s.l. - Tel. 93 229 23 60 - Fax 93 229 23 61
Dipòsit Legal: B-46.893-2000 • Tiratge: 1.700 exemplars
de BAT a bat no es fa responsable de l’opinió dels seus col·laboradors ni s’identifica necessàriament amb els seus treballs publicats.
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REPORTATGE

DE BAT A BAT

10 anys, 50 números
El desembre de 1999 es va presentar el primer número del de Bat a bat com el canal d’informació
encarregat d’explicar la gestió municipal als habitants del poble. Han estat 50 números de revista
(sense comptar els suplements d’un full), que han volgut explicar, d’acord amb les obligacions de totes
les corporacions municipals, com es gestiona el municipi des del govern local.

L

a revista de Bat a bat va néixer de la voluntat
expressa del nou govern del Papiol format pel
grup polític Junts pel Papiol d’iniciar una nova etapa
política basada en l’honestedat, el treball i l’esforç
que prioritzés en l’acció de govern les preocupacions
majoritàries dels ciutadans i ciutadanes de poble.
Així com en anteriors governs s’havien editat alguns
butlletins municipals, el nou equip de govern va decidir que necessitava un mitjà d’informació regular
que informés de forma constant de la gestió que es
feia a l’Ajuntament.
Aquest desig d’impuls de la comunicació local estava emparat per la llei. De fet, les lleis obliguen els
Ajuntaments a fer un esforç per crear els canals
adequats perquè entre les corporacions municipals
i els seus ciutadans i ciutadanes el flux d’informació sigui continuat i transmeti els continguts de la
seva gestió.

Les portades
de la primera etapa
del de Bat a bat,
amb un disseny sobri
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La Constitució Espanyola, en l’article 20, reconeix el
dret a “expressar i difondre lliurament pensaments,
idees i opinions mitjançant la paraula, l’escrit o qualsevol altre mitjà de reproducció”. L’article 20 és el que
empara la creació de mitjans de comunicació per part
d’un Ajuntament. Aquest dret, però, es torna un
deure si llegim l’article 69 de la Llei reguladora de les
bases de règim local 7/1985, on s’afirma que “les corporacions locals facilitaran la més amplia informació
sobre la seva activitat i la participació de tots els ciuta-

Les revistes municipals a Catalunya

L

es revistes municipals són un dels instruments pels quals els ajuntaments
asseguren que els ciutadans estiguin informats d’allò que els afecta a les
seves vides com a membres de la comunitat ciutadana. També constitueix
pels ajuntaments de les ciutats petites i els pobles, el millor instrument per
aconseguir una difusió regular i eficaç de la seva tasca de govern. Cornellà,
Pallejà, Castellbisbal, Molins de Rei, Sant Just... totes les poblacions tenen revista municipal i només depenent de la grandària del municipi i del seu pressupost municipal canvien en nombre de pàgines i periodicitat.

REPORTATGE
El marc legal
de la comunicació
municipal
LA CONSTITUCIÓ ESPANYOLA
Artículo 20.
1. Se reconocen y protegen los derechos:
a. A expresar y difundir libremente los pensamientos,
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b. A la producción y creación literaria, artística, científica
y técnica.
c. A la libertad de cátedra.
d. A comunicar o recibir libremente información veraz
por cualquier medio de difusión. La Ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa.
3. La Ley regulará la organización y el control parlamentario
de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos,
respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España.
4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las Leyes
que lo desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a
la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.
5. Solo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución
judicial.

dans en la vida local”. La mateixa llei, en l’article
70(bis) expressa que els municipis hauran “d’impulsar la utilització interactiva de les tecnologies
de la informació i la comunicació per facilitar la
participació i la comunicació amb els veïns”. En el
mateix context la Llei municipal i de règim local de
Catalunya 8/1987, de 15 d’abril, expressa en el seu
article 140 que “Les corporacions determinaran els
mitjans necessaris per donar publicitat als acords
adoptats per la corporació (...) a fi de garantir el dret
dels ciutadans a la més àmplia informació sobre les
activitats de l’ens local”.
A part d’aquesta obligació que s’havia d’assumir d’una
forma intensa, també es va anar valorant la necessitat

“El poble necessitava un mitjà
d’informació regular que informés
de forma constant de la gestió que es
feia a l’Ajuntament”

LLEI REGULADORA DE LES BASES DE RÈGIM
LOCAL 7/1985
Artículo 69.
1. Las Corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local.
2. Las formas, medios y procedimientos de participación que
las Corporaciones establezcan en ejercicio de su potestad de
autoorganización no podrán en ningún caso menoscabar las
facultades de decisión que corresponden a los órganos representativos regulados por la Ley.

d’acompanyar aquesta informació estrictament de gestió municipal amb un relat de la vida cultural i social
del poble que aportés la vitalitat d’un treball i d’uns fets
que també són molt importants al Papiol.

Artículo 70 bis
1. Los ayuntamientos deberán establecer y regular en normas
de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados
para la efectiva participación de los vecinos en los asuntos de
la vida pública local, tanto en el ámbito del municipio en su
conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que
existan en el municipio dichas divisiones territoriales.
3. Asimismo, las entidades locales y, especialmente, los municipios, deberán impulsar la utilización interactiva de las tecnologías de la información y la comunicación para facilitar la participación y la comunicación con los vecinos, para la presentación
de documentos y para la realización de trámites administrativos,
de encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.
Les portades de la segona etapa del de Bat a bat on la
fotografia comença a guanyar per informatiu

Artículo 72
Las Corporaciones locales favorecen el desarrollo de las asociaciones para la defensa de los intereses generales o sectoriales de
los vecinos, les facilitan la más amplia información sobre sus
actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios

./... (pàg 7)

REPORTATGE
VIDA DEL POBLE
La revista municipal ha informat d’Economia, d’Urbanisme, de Sanitat, d’Educació, de Medi Ambient,
de Comerç, de Joventut, de Pagesia, d’Obres Públiques, d’Esports, de Normalització Lingüística així
com de la Vida Política al poble, amb la informació
relativa als Plens Municipals i l’important espai dedicat a que tots els partits polítics amb presència al
consistori puguin expressar les seves idees sobre el
present, el passat i el futur del poble.

Algunes de les claus més
importants del funcionament de la
revista de Bat a bat. Ha estat, des del
primer número, la utilització d’un llenguatge amè
que fugi dels tecnicismes
propis dels llenguatges administratius. S’ha volgut
omplir amb moltes fotografies, especialment quan s’informa
d’actes populars, perquè expliquen, moltes vegades millor que
un text, què va passar en aquests actes que
es cobreixen. Gran part de les fotografies estan elaborades pel servei de premsa de
l’Ajuntament, però aquest ha comptat amb
l’ajuda inestimable de diferents persones
del poble així com dels mateixos regidors i
regidores municipals que durant el temps
que porta aquesta revista han nodrit
d’imatges el de Bat a bat.
La revista ha volgut arribar directament a totes les llars dels papiolencs per la qual cosa la
tirada de 1.700 exemplars publicats es distribueixen
directament a les bústies de
les cases del poble. Alguns
exemplars
també queden exposats i d’accés lliure, a les oficines de
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
A l’actualitat l’Ajuntament
també utilitza Internet com a
canal d’informació regular de
la gestió municipal a través de
la pàgina www.elpapiol.cat,
una web que viurà una important renovació en els
propers mesos, i des de fa
un any funciona Papiol
FM, la ràdio municipal del
poble, que a poc a poc va
sumant nous programes i
nous oients (teniu més informació sobre Papiol FM
a la pàgina 19).

“El de Bat a bat ha rebut la inestimable
ajuda de diversa gent del poble
que ha cedit les seves fotografies
en diverses ocasions”
A més a més ha comptat amb una secció extensa anomenada Vida a la Vila que s’ha encarregat d’aquest
vida social i cultural del poble i que ha informat de la
Festa de la Cirera, la Flama del Canigó, la Festa Major
d’Hivern, la Setmana Cultural, les sortides dels avis,
dels concerts de l’Escola de Música... I on també ha
destacat els apartats dedicats a descobrir amb profunditat, en la secció de la Nostra Gent, a diferents persones del Papiol que destaquen pel seu treball, la seva
pròpia vida o la vinculació al poble.

Les portades d’aquesta tercera etapa del
de Bat a bat amb un disseny més atrevit
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REPORTATGE
públicos y el acceso a las ayudas económicas para la realización
de sus actividades e impulsan su participación en la gestión de
la Corporación en los términos del número 2 del artículo 69. A
tales efectos pueden ser declaradas de utilidad pública.

LLEI MUNICIPAL i DE RÈGIM LOCAL
DE CATALUNYA 8/1987, de 15 d’abril
Artículo 41.
1. Son derechos y deberes de los vecinos:
a. Ser elector y elegible, de conformidad con lo dispuesto
por la legislación electoral.
b. Participar en la gestión municipal, de conformidad con
lo dispuesto por las leyes y reglamentos propios del municipio y, en su caso, cuando los órganos de gobierno y
administración municipal soliciten la colaboración con
carácter voluntario.
c. Utilizar, de acuerdo con su naturaleza, los servicios públicos municipales y acceder a los aprovechamientos comunales de acuerdo con las normas aplicables.
d. Contribuir, mediante las prestaciones económicas y personales establecidas por Ley, al ejercicio de las competencias municipales.
e. Ser informado, mediante petición razonada, y dirigir solicitud previa a la administración municipal, en relación
con todos los expedientes y la documentación municipal, de conformidad con lo establecido por el artículo
105 de la Constitución, la legislación de régimen local y
los reglamentos de la corporación.
f. Solicitar la consulta popular en los términos establecidos
por la Ley.
g. Exigir la prestación y, en su caso, el establecimiento del
correspondiente servicio público, cuando constituya
competencia municipal propia de carácter obligatorio.

De Bat a bat
Butlletí d’Informació Municipal
Nova època. Número 1
Desembre -1999

E

l primer número del de Bat a bat respirava il·lusió.
A la portada es veien els més menuts de l’Escola
Pau Vila en una foto al Saló de Plens de l’Ajuntament
acompanyats de l’alcalde, Albert Vilà, a qui havien
anat a lliurar els seus desitjos per a l’any 2000. Un
any simbòlic del que es demanava, com s’anunciava en els cartells que duien els infants, que volíem “ser molt feliços”.
La primera Carta de l’Alcalde parlava que “la responsabilitat de tots nosaltres, els grans, els
adults, és treballar plegats, amb esperit cooperatiu, unint les forces per millorar les condicions
de vida del nostre poble, un poble que marxa
decidit cap al futur”. Un futur que s’ha aconseguit consolidar, però que fa deu anys eren tots
projectes que estaven començant:
A desembre de 1999 s’informava que l’Escola
de Música obria les seves portes amb un nou
equip de professorat; la Diputació subvencionava
l’estudi per dissenyar un Pla estratègic de les instal·lacions i els serveis esportius del Papiol; l’Ajuntament
va organitzar una comissió per a millorar l’escola
Bressol El Cucut i visitava diferents escoles del Baix
Llobregat per fixar-se en com feien el seu treball.
El primer butlletí d’informació municipal d’aquesta
nova època es feia ressò de l’entrevista de l’alcalde,
Albert Vilà, amb el gerent del servei de RodaliesRENFE per a manifestar-li el malestar respecte a l’estat de l’estació i del seu entorn; els avis i àvies del
Papiol celebraven la festa del Casal Alexandre Fi-

Artículo 44.
1. El municipio es la entidad básica de la organización territorial y el elemento primario de participación ciudadana en
los asuntos públicos.
2. Las leyes de Cataluña garantizarán la participación del
municipio en todos los asuntos públicos que afecten directamente a sus intereses.
3. El municipio goza de autonomía, tiene personalidad jurídica y plena capacidad para el ejercicio de las funciones públicas que tiene a su cargo, para representar a los intereses de
la respectiva colectividad y para gestionar los servicios públicos cuya titularidad asuma.
4. Son elementos del municipio el territorio, la población y la
organización.

gueres i els partits polítics del poble començaven a participar en la revista per exposar els seus punts de
vista sobre la marxa de la població. La revista
també informava que l’Ajuntament començava a
treballar per al desplegament del nou sistema de
gestió de residus municipals fonamentat amb el
model de Residu Mínim i que iniciava amb els tècnics del Parc de Collserola les reunions per avaluar
el projecte d’arranjament de l’entorn de l’ermita de
la salut...

Artículo 139.
1. Las corporaciones locales deberán facilitar la más amplia
información sobre su actividad y la participación de todos los
ciudadanos en la vida local.
2. Las formas, medios y procedimientos de participación que
las corporaciones establezcan en el ejercicio de su potestad de
autoorganización no podrán en ningún caso disminuir las facultades de decisión que correspondan a los órganos representantivos.
Artículo 140.
1. La corporación, por acuerdo del pleno, determinará los
medios necesarios para dar publicidad a los acuerdos adoptados por la corporación y a las convocatorias de los órganos
cuyas sesiones sean públicas, a fin de garantizar el derecho de
los ciudadanos a la más amplia información sobre las actividades del ente local.
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URBANISME

Comença el procés per construir la nova
Biblioteca i Espai per a Entitats del Papiol
L’Ajuntament del Papiol ha començat el procés d’adjudicació de les obres de la nova
Biblioteca i Espai per a Entitats del poble que començaran, aproximadament, el primer
trimestre de 2010. Una actuació urbanística costosa i complexa que dotarà al poble
d’un pol cultural molt important al centre de la població.

L

’Ajuntament del Papiol vol dotar el
municipi d’un nou equipament
que pugui funcionar com a nou pol
cultural pel poble, que albergarà la
nova biblioteca i l’espai per a les entitats. El nou equipament es planteja alhora com a punt de trobada comunitari que afavoreixi l’impuls creatiu del
poble i col·labori a la cohesió social.
La nova biblioteca es concep com a
centre d’informació i recursos, espai per
a la promoció de la lectura, la formació
permanent i l’aprenentatge. Un espai
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per a tots els papiolencs, democratitzador de la cultura. L’espai per entitats
col·laboraran a la feina del teixit associatiu del poble permetent la realització
d’activitats, tallers i cursos diversos.
El solar on es construirà la nova biblioteca i espai per a entitats, a partir
del primer trimestre d’aquest 2010,
es troba a la cantonada de la Baixada
de Ca n’Esteve amb el passatge Parellada, en una zona de recent urbanització molt propera al nucli antic. S’acabarà així de conformar la trama
urbana i la façana nord de
la població.
La proposta arquitectònica,
que han plantejat els arquitectes Jesús Navarro i Isaac
Martí, planteja un equipament amb soterrani, planta
baixa i un primer pis que
disposarà de diferents accessos des del Passatge Parellada per a la biblioteca i per
a l’espai d’entitats facilitant,
d’aquesta manera, l’autonomia del dos espais, diferents
en el tipus de serveis que
presten i en el seu horari
d’us.

A la planta baixa es
troben els espais d’entitats, amb despatxos,
sales de reunió, sala de
tallers i part de la biblioteca, amb la zona
d’acollida i promoció i el
taulell d’informació i
préstec. En aquesta planta
baixa també s’hi trobarà la
sala polivalent, l’espai de suport, l’espai de formació i la
zona de diaris i revistes. De
forma compartida també s’hi
situarà la zona de descans que
farà les funcions de local social i
el serveis sanitaris. La planta
també comptarà amb dos espais a
l’aire lliure: un pati interior de lectura i esbarjo per a la biblioteca i un
segon pati de suport a les activitats de
les entitats.
A la primera planta s’hi trobaran la resta
dels espais propis de la biblioteca com el
fons general, la música i la imatge així
com el fons infantil. Alhora s’hi trobaran els espais de treball intern i direcció
de l’equipament. L’aparcament del soterrani, amb accés independent, comptarà amb un espai per a 37 places.

La nova Biblioteca crearà una nova
centralitat dins el municipi

URBANISME
Inclouen el Parc del Centre
en una selecció de la millor
arquitectura catalana
dels últims 5 anys
2.000 metres de cultura
La superfície total d’aquest equipament és de 2.458 metres quadrats
(2085 metres útils) que es repartiran per 931 al soterrani, 559 a la
planta baixa i 594 al primer pis. A la
futura imatge de l’edifici destacarà una
gran transparència de la planta baixa
amb el carrer, per tal d’aconseguir un
equipament proper i atractiu per la
ciutadania. La planta té unes obertures
controlades i estudiades per tal de sin-

Imatges virtuals de com quedarà
l’interior de la nova biblioteca

L’obra del Parc del Centre ha estat seleccionada dins la mostra
arquitectura catalana 2004-2009 que s’ha inaugurat a la
Cité d’Architecture & du Patrimoine de la ciutat de París.
L’exposició recull 77 obres de tot Catalunya que destaquen
per la seva qualitat i contemporaneïtat.

i espai d’entitats

torre de Gas Natural a Barcelona; al
celler Espinet/Ubach a Falset; el nou
tanatori de Tarragona o el centre
d’educació de Cadaqués.

mitzarà la demanda energètica i els
consums, s’augmentaran aïllaments
tèrmics per a minimitzar les transmissions interior-exterior i instal·lar sistemes de ventilació amb recuperadors de calor. Es
controlarà l’orientació de
les obertures i l’entrada de
llum de sol quedarà tamisda per una gelosia, per
tal de disposar de llum natural sense que suposi un
sobreescalfament i un
consum energètic excessiu.
El cost d’aquest equipament suposarà
aproximadament una inversió total de
2.800.000 euros, 2.425.000 euros dels
quals estan destinats a l’execució de
l’obra.

Arquitectura Catalana 2005-2009
està organitzada pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), el departament de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat i la
Cité de l’Architecture de París. Fins al
mes de gener serà a la capital de
França i, probablement visitarà altres
ciutats europees que encara estan per
determinar.

“L’equipament serà un nou
pol cultural pel poble, un
centre on poder connectar-se
amb la cultura, d’aquí i
d’arreu del món”
gularitzar el diferents espais interiors
que ajudin a configurar els espais de
lectura, d’estada, de recepció...
Des del punt de vista de la sostenibilitat la proposta arquitectònica mini-

L’exposició presenta una àmplia, diversa i intergeneracional selecció de
l’arquitectura feta per tot Catalunya
en els últims 5 anys. La mostra recull
amb 77 obres de diferents tipologies
tota la riquesa i els trets característics
d’una producció arquitectònica catalana que es defineix per una tradició
cultural i constructiva molt lligada a
la ciutat i al paisatge i caracteritzada
per la recerca de la qualitat.
Entre altres obres seleccionades, el
Parc del Centre, comparteix exposició amb la Biblioteca Jaume Fuster,
l’edifici Mediapro, la seu d’Indra o la

MEDI AMBIENT

Festa del residu mínim
El passat 23 d’octubre va tenir lloc al Papiol la Festa del Residu Mínim, en el
decurs de la qual es va fer el lliurament del premis de la deixalleria a les
persones, petits comerços i industrials que més reciclen al poble. La festa,
que va reunir prop de cent persones entre nens i nenes i les seves famílies,
es va constituir com el toc d'inici de la campanya de reforç de la brossa
orgànica que s’ha iniciat al poble a partir de l’última setmana d’octubre.
LA BROSSA ORGÀNICA

L

’Ajuntament ha organitzat un porta a
porta per a tots els habitatges del municipi per explicar-los el model de recollida de residus del Papiol i també per informar els nouvinguts de com poden
participar en les recollides selectives. A
més a més, també es visitaran els comerços generadors de brossa orgànica per
animar-los a participar correctament.
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Al contenidor beix amb tapa
marró que trobem al carrer és on
hem de dipositar la brossa orgànica
(amb bossa compostable o sense
bossa). A dins hi caben les restes de
menjar, fruita i verdura, carn i peix,
closques d’ou i de fruits secs, taps de
suro, marro de cafè, llumins, paper
de cuina i tovallons bruts, serradures,
etc. Tota aquesta llista està formada
per brossa orgànica.
La brossa orgànica recollida al Papiol es
trasllada a la planta de compostatge de
Sant Cugat del Vallès per fer-ne compost. La matèria final resulta ser un
adob excel·lent que millora les propietat dels sòls. Per aconseguir un compost
de qualitat i lliure de tòxics, és important separar bé la brossa orgànica. No
s’hi ha de barrejar materials que puguin contaminar, com ara plàstics, piles
o burilles de cigarretes.
Tota aquella brossa que no
sigui brossa orgànica, ni
paper ni vidre. És a dir, envasos, plàstics, llaunes, tetrabrics, res-

Nens, nenes i les seves families van ser els
protagonistes de la festa, que va tenir lloc
al pati de l’Escola Pau Vila

tes d’escombrar, bolquers i compreses, plats trencats... s’ha de dipositar als
contenidors de color verd fosc al carrer.
La brossa inorgànica es porta a la planta
de triatge de Molins de Rei, on es recupera per fabricar nous productes.

minació. És molt important plegar bé el
cartró perquè ocupi el mínim d’espai
dins el contenidor blau i no deixar el
cartró mal plegat al costat dels contenidors. Així hi haurà més lloc per a posar
el material per reciclar i no causarem
molèsties als veïns.

VIDRE I PAPER
Als contenidors verds tipus iglú s’hi ha
de posar el vidre que es reciclarà per tornar-ne a fer vidre, ajudant d’aquesta
manera en l’estalvi de matèries primeres
i evitant generar major contaminació.
Als contenidors blaus s’hi ha de posar el
paper i el cartó, que es reciclaran per tornar-ne a fer pasta de paper. D’aquesta
manera, també s’evita el consum excessiu de matèries primeres (arbres, aigua
i energia) i es contribueix a disminuir la conta-

El RESIDU MÍNIM
Els municipis amb el model de Residu
Mínim són els municipis més recuperadors. A Catalunya, la mitjana de recuperació de deixalles és del 25%. Al Papiol,
el 5è municipi més recuperador del país.
té una taxa del 45%. Amb el model Residu Mínim, cap de les deixalles va a
l’abocador sense fer-ne una tria prèvia.

MEDI AMBIENT

La deixalleria del Papiol lliura els premis
per als més conscienciats
L

a Deixalleria és un centre de recuperació i reutilització de materials. Hi podem portar materials que
tornaran a ser utilitzats, com les ampolles de cava, la roba i el calçat, els
mobles i electrodomèstics en bon es-

fies o petites quantitats de runa. Alhora, és el lloc adequat per portar-hi
els materials contaminants per al
medi ambient com els envasos amb
restes de productes de bricolatge:
pintures, vernissos, coles; els envasos
amb restes de productes de neteja
corrosius o forts;
els insecticides i
plaguicides
d’ús
domèstic; les piles;
els fluorescents i
bombetes; els productes del cotxe:
oli de cotxe, líquid
de fre, anticongelants, bateries...; els
esprais de cosmètica, de neteja, desodorants, pintures...; els cosmètics;
les neveres i altres aparells que
continguin CFC o els pneumàtics.
D’alguns d’aquests materials se’n recupera una part i en altres casos reben un tractament específic.

Els premiats!
Categoria particular: Jesús Navarro i Elias Ramos.
Categoria petits comerciants: Llar d'infants El Cucut i Ferreteria Vicenç.
Categoria industrials: Jaume Casanovas i Diego Galera.

"És molt important, fer un bon
ús dels contenidors, per exemple,
traient la brossa a les hores que
toca i no deixant cartrons fora
dels contenidors"
tat o els tòners i cartutxos d’impressora. I també una sèrie de materials
que es reciclaran, com els envasos,
bosses de plàstic i embalatges de porexpan, les llaunes, l’esporga, el vidre, l’oli de cuina, el paper i cartró, el
pa sec, els voluminosos i andròmines, la ferralla, les fustes, les radiogra-

La Deixalleria del Papiol es troba al carrer de les Forques, 19-21
(Polígon Industrial Sud) i té l’horari d’hivern següent:
de l’1 d’octubre a l’1 d’abril.
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h i de 15 a 18 h
Dissabtes, de 9 a 14 h
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GOVERNACIÓ

Actes pels 25 anys de la Policia Local
Aquest any, concretament el passat mes de juny, es va complir l’aniversari de la creació de la Policia Local
al nostre poble. Per celebrar-ho hem volgut parlar amb el seu actual cap, en Juan Pedro Raya, i ens fem
eco de la jornada que va organitzar la mateixa policia amb els nens de 1r/4t del CEIP Pau Vila.

E

l 7 de juny de 1984 la Dirección general de administración local, depenent
del Ministerio de Administración Territorial, va autoritzar la creació de la Policia
Local al municipi del Papiol. Per la qual
cosa aquest any fa 25 anys que el poble
compta amb una policia pròpia. Abans
d’aquesta data el poble comptava amb
personal vigilant, els famosos “serenos”,
essent el més conegut en Marcelino.
En l'àmbit municipal, a Catalunya, només 204 municipis dels 946 municipis
que existeixen tenen policia municipal.
Hi ha uns 10.250 policies, que donen
servei directe a una població de més de
5 milions d'habitants. Un servei que
afecta al 88% del total de la població catalana, tot i que només és present en els
nuclis de població principal, és a dir, en
el 20% del territori català.
Cada Policia Local és un cos únic, sota
la direcció superior

de l'alcalde, tot i que el comandament directe l'exerceix el cap
del cos, que és el comandament policial de major graduació. La Policia Local només pot actuar en el territori del
seu municipi, i només per raons
d'emergència excepcional, i donant
comptes al conseller o consellera del
Departament amb competències en
matèria de seguretat pública, pot actuar en els municipis limítrofes. A Catalunya, la diversitat de població dels
municipis catalans configuren un escenari de les policies municipals molt
plural i també diversificat. Determinats municipis compten amb cossos
policials amb només 4 o 5 agents,
mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona, capital catalana, té més de
2500 agents.

Els guanyadors del premi de pintura amb
el seu carnet d’ajudants de Policia Local
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La nostra policia
Al Papiol, el cos de la Policia Local el
formen el seu cap, el sergent Juan Pedro Raya, i una plantilla de 10 policies:
1 caporal i 9 agents. Un equip de treball del que, en paraules del seu cap,
“es pot estar molt content”. La seva

s’ha perdut un home gran amb Alzheimer i l’anem a buscar, o un rebem la
trucada d’una mare avisant que el fill
no arriba a casa després de l’escola i
també sortim a la seva recerca. Hi ha
baralles menors o conflictes veïnals o
familiars entre els que hem de exercir
un tipus de mediació per a
trobar solucions pacífiques, ara ha augmentat significativament el maltracte dels joves als seus
pares... Fins i tot hem fet
organitzat allò de baixar el gat de dalt
d’un arbre...”
El Papiol no és un poble amb alt índex
de delinqüència, més aviat al contrari.
Com afirma el cap de la Policia Juan
Pedro Raya, “som dels dos pobles amb
menys delinqüència de la nostra Àrea
Policia Bàsica, amb un índex realment
baix. Podem dir que en general els papiolencs es porten molt bé”.

“Abans de la policia el poble
comptava amb vigilants
personals, els famosos serenos”
funció principal, “donar seguretat al
municipi totes les hores del dia de tots
els dies de l’any”. Una feina per la que
es treballa amb molta atenció i dedicant-li tots els esforços necessaris.
Segons el sergent, cada vegada més, i
això és bona notícia, “la nostra policia
fa una funció de servei social, d’assistència ciutadana que s’emporta ben bé
un 80% del nostre temps: un dia un

GOVERNACIÓ
Funcions de la Policia Local
• Seguretat i ordre públic.
• Policia Judicial: prevenció i actuació
davant la comissió d'actes delictius.
Intervenció i instrucció de diligències i informes per actes delictius.
• Policia de trànsit: Educació viària,
ordenació, regulació, senyalització i
vigilància de trànsit.
• Intervenció i instrucció de diligències
i informes per accidents de trànsit.
• Policia administrativa: vetllar pel compliment de les ordenances, normes i
resolucions de caràcter administratiu.
• Policia assistencial: ajuts en general:
persones grans, i amb problemàti-

La Policia Municipal desenvolupant
diverses funcions.
I el cap de la Policia Local, Juan Pedro Raya

Hi ha hagut morts violentes, en els últims anys, però han estat principalment en accidents, o algun cas de sobredosi o suïcidi. “En els 15 anys que
jo he estat aquí –afirma el sergent- no
hi hagut cap homicidi”. Juan Pedro
Raya va arribar al Papiol l’any 95 com
a agent, va passar a caporal el 2004,
any que es va fer càrrec de la direcció
de la Policia Local i va ascendir a sergent el 2007.
En el terreny del trànsit la seva funció
és important, ja que la Policia Local és
l’encarregada de regular el trànsit a
l’interior del municipi, de fer les primeres atencions en accidents que tenen lloc a la comarcal al seu pas pel
municipi, d’elevar suggeriments al govern per a millorar la xarxa viària del
poble i de fomentar l’educació viària
en els més joves.
Una bona mostra
va ser l’activitat
que van preparar al
CEIP Pau Vila per a
seu aniversari.
Per a commemorar
el 25è aniversari es
va realitzar una
mostra de material
policial
i
un
concurs de dibuix
amb els alumnes de
1r, 2n, 3r i 4t d’educació infantil i primària del col·legi

ques socials. Ajuts a les persones que
tenen problemes amb desplaçament
per temes sanitaris (farmàcies de
guàrdia, metges de guàrdia, ambulàncies.)
• Participació en situacions d'emergència d'acord amb els plans d'emergència local.
• Suport i cobertura a actes culturals,
esportius i lúdics.
• Control d’ocupacions de via pública.
• Control de tancaments de carrers.
• Control, vigilància i recollida d’animals domèstics o de companyia perduts o abandonats.

Pau Vila del Papiol. Els nens i nenes
que van guanyar els primers premis
van ser Marina Ortin Silva (1), Georgina Sarrias Ros (2), Markenio Soares
Qeiroz (3) i Etna Borrego González (4).
El jurat el van formar el cap de la Policia Local del Papiol, el sotcap, caporal
Fran, i 3 agents més. Als guanyadors
se’ls va obsequiar amb una motxilla,
un estoig amb llapis de colors i un peluix.

Dotació policial
El parc mòbil de la Polica Local del Papiol consta d’un vehicle tot-terreny,
un turisme i una motocicleta de muntanya. El Policia Local en actiu més antic porta 18 anys i actualment és el caporal 202, més conegut com Fran. Al
llarg d’aquest temps el cos de Policia
Local al Papiol s’ha integrant amb la
gent del poble i ha anat assumint tasques cada cop més socials sense deixar
de banda la part policial, com la col·laboració activa durant la fort ventada
del l’any passat. “En un moment
d’emergència –molts érem a les nostres
llars, alguns fora de Papiol, diu el cap
Juan Pedro Raya- vam venir tots al Papiol i es va organitzar tot el necessari
perquè el poble pogués funcionar amb
normalitat. I s’ha de dir que molts ciutadans van sortir a participar en les tasques que s’havien de fer de forma desinteressada, el que diu molt dels
papiolencs”.

12 hores
de Punt Jove
a la setmana
Internet gratuït, agenda
cultural, viatgeteca, aula
d’estudi...

E

l punt Jove del Papiol segueix
apostant pel jovent del poble en
aquest inici de curs. Els serveis que
ofereix són especialment de dos tipus: els relacionats amb la informació i els que ofereixen espai on treballar. Per una banda, el Punt Jove
disposa de connexió a internet i
d’una Aula d’estudi per a fer els treballs de classe. Per l’altra banda, es
pot consultar l’agenda cultural (amb
informació de concerts, espectacles,
teatre, exposicions...) o assessorar-te
en temes relacionats amb l’estudi
(Batxillerat, PQPI, Cicles Formatius,
Estudis universitaris, Dansa, Música,
Art dramàtic, Idiomes, estudiar a
l’extranger... així com convocatòries
de beques), el treball (com i on buscar feina, oposicions, autoempresa...) i el món del viatge (excursions, rutes, allotjaments...).
Us podeu informar de totes les novetats del Punt Jove a l’adreça del blog:

http://puntjove.blogspot.es/
Properament informaran sobre els
cursos i activitats previstos per aquest
curs 2009-2010.

Punt Jove
C/ Dr. Trueta s/n (antigues escoles)
de dimarts a divendres de 17h a 20h
Tel: 93.673.27.06.

VIDA POLÍTICA

Primer,
el Papiol

Participacio de CiU
al Papiol

Estem seguint amb interès el moviment catalanista que està recorrent Catalunya i que aconseguirà que a moltes ciutats i viles del nostre
país se celebrin consultes populars sobre el dret
dels catalans a la seva sobirania. El que va passar a Arenys de Munt fa uns mesos va ser un
primer pas que molts ja han anunciat que volen seguir.
Junts és un partit local i tenim un programa de
govern local, molt clar i concret, sobre el que
volem per al nostre poble. Per Junts, el Papiol és
el primer. A partir d’aquí, estem a favor del dret
de les persones i dels col·lectius a manifestar-se i
del dret dels pobles a decidir com volen viure.
Per aquesta raó hem donat suport a la moció
que demanava suport de l’Ajuntament a les
consultes per a la independència. A més a més,
des del govern del poble donarem suport a l’associació o associacions en el seu dret a convocar
un referèndum popular. Junts pel Papiol no demanarà el vot en un sentit o en un altre, com
tampoc demanem el vot per cap formació política quan hi ha eleccions autonòmiques, estatals
o europees.
Volem aprofitar també per senyalar que el Papiol
és un dels pobles on menys s’està notant la crisi.
Mentre a bastants municipis han tingut que reduir el personal i els serveis que donen als seus
ciutadans, aquí, això no ha passat. Com a papiolencs hem de felicitar-nos per haver tingut un
Ajuntament sanejat i previsor. És també en èpoques dolentes on es pot captar la vertadera essència de les coses. I el grup que governa el Papiol ha
demostrat que fa les coses bé, de forma transparent, per a tots els ciutadans de la vila. Un equip
de govern que tot i els moments difícils de la realitat econòmica global demostra amb treball i
moltes ganes que té un projecte que millora el
dia a dia i la qualitat de vida de tots els que vivim
al poble.

El Grup Municipal de CiU del Papiol ha tingut
una intensa activitat plenaria tendent a projectar
millores per al Papiol.
A tal efecte, us volem informar de les nostres darreres intervencions politiques:
Llibre d’estil sobre l’estètica dels edificis: es trobava en el nostre programa electoral i, per tant,
hi hem donat suport. Entenem que el dany estètic que s’ha patit aquests darrers anys ja es irreversible, però cal fomentar un nou estil d’urbanisme civil, arquitectura verda, ajuts als veïns
per a la rehabilitacio de façanes...
Biblioteca i Hotel d’Entitats: un altre projecte
que es va contemplar en el nostre programa. Es
essencial per a la cultura del Papiol, i també hi
hem donat suport.
Dispensari: en el seu moment, ja ens vam oposar
al nou Dispensari davant l’Ajuntament. Ara s’ha
fet marxa enrere, i s’ha aprovat amb el nostre suport el projecte a les Antigues Escoles.
Mil·lenari: es va presentar un projecte festiu per
a 2010, que vam intentar corregir des de la vessant política. Es digui el que es digui, i malgrat
ser modificat l’acord abans del Ple i ser retirat de
l’Ordre del Dia, hi vam votar a favor, mantenint
les esmenes.
Síndic de Greuges: per fi i després de la nostra
iniciativa l’any 2007, en breu iniciarem les tasques per dotar El Papiol d’un Síndic o Defensor
del Ciutadà, on poder presentar les queixes a les
Administracions i trobar-hi empara.
Pediatra: hem tornat a portar al Ple la denuncia
que al Papiol nomes hi ha pediatra tres matins a
la setmana.
Finalment, hem impulsat que es rehabiliti i reubiqui la premsa de vi de la rotonda i el fanal de la
Plaça de l’Església.
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Complim el
nostres
compromisos
electorals
Els socialistes aconseguim la Biblioteca
i l'Ambulatori
Des del que és una oposició constructiva, i fidels
als nostres compromisos i programa electoral, el
PSC ha arribat a un consens polític amb l’equip
de govern per aconseguir dos equipaments molt
prioritaris pel poble: Biblioteca i l’Ambulatori.
La Biblioteca i Casal d’Entitat estaran llestos a finals del 2010 i s’ubicaran al solar on actualment
està el parking de la baixada de Can Esteve. Un
espai únic on es concentrarà gran part de l’activitat cultural del poble.
L’Ambulatori va portar més negociacions ja que
des de fa molts anys defensem que estigui als
col·legis de baix per aconseguir una “Illa Sanitària” que englobi l’Ambulatori, Centre de Dia i
Casal d’Avis.
Aquest projecte es va veure dificultat fa uns anys
quan l’equip de govern, amb el vot de CIU, va
ubicar en aquell solar pisos de protecció oficial.
Però no ho va impossibilitat perquè en l’espai
lliure encara hi cabia el nou Ambulatori.
Hem negociat amb l’actual equip de govern per
aconseguir el consens d’ubicació i hem mediat
davant de la Generalitat de Catalunya–Dpt de
Salut per fer-ho possible.
Aquest any començaran les obres i s’acabaran en
un any.

VIDA POLÍTICA

Plens Municipals de l’1 d’octubre
i del 5 de novembre de 2009

El Papiol
se suma als
municipis
L’Ajuntament ha realitzat dos plens després de l’estiu, on han que donaran
assistit regidors i regidores del govern i l’oposició per a debatre suport a les
els assumptes del municipi. Destaquem les següents votacions. consultes per a la
independència
Aprovació de l’emplaçament
per a la construcció del Nou
Ambulatori

S’ha aprovat al Ple de l’Ajuntament el nou emplaçament a la zona de les antigues escoles del futur Nou
Ambulatori del Papiol. Junts pel Papiol-Am que en un
principi preferia un altre emplaçament, situat al davant de l’Ajuntament del poble, ha acceptat aquesta
nova destinació després de dialogar i consensuar postures extensament amb el grup polític del PSC, que defensava aquest emplaçament des de l’inici de la negociació. El PSC ha mostrat la seva disposició i interès en
ajudar en la negociació amb el Departament de Salut,
de cara a agilitzar tota la tramitació.

Aprovació de la tramitació
urbanística de la futura zona verda
de sota Castell

Congelació de totes
les ordenances fiscals
reguladores dels tributs
municipals per al 2010.

El ple de l’Ajuntament va aprovar la congelació de
totes les ordenances fiscals que regulen els tributs
municipals pel 2010. Aquesta congelació de tributs
afecta a l’ordenança reguladora de l’import sobre
vehicles de tracció mecànica, la reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres, reguladora de la taxa per llicències o comprovació
d’activitats comunicades en matèria d’urbanisme,
reguladora de la taxa per aprofitament especial del
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès general
i la reguladora de la taxa de prestació de serveis
d’intervenció administrativa en l’activitat dels ciutadans i les empreses a través del sotmetiment a
prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les
activitats.

Queixa de l’Ajuntament
a la Generalitat per la situació
a l’ambulatori

S’ha aprovat la modificació puntual del PGM Francesc Macià 1, per aconseguir posar la primera pedra
del que serà la futura zona verda del sota Castell.
L’Ajuntament ha tramitat un document urbanístic
pel qual s’aconseguirà uns 900 metres quadrats
d’aquesta futura zona verda que ampliarà des de la
placeta dels Països Catalans i resseguirà la línia de la
zona del Baix Castell, per obrir una zona verda
oberta a tot el poble.

L’Ajuntament de El Papiol ha mostrat novament al Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya el seu malestar i disconformitat
amb la situació que es viu al dispensari municipal, especialment pel que fa a les consultes pediàtriques. Segons l’Ajuntament no s’han respectat els compromisos acordats per a millorar
el servei en detriment de la seva qualitat. Properament l’alcalde, Albert Vilà, es reunirà amb la
consellera del Departament de Salut, Marina
Geli, per tractar, entre d’altres, aquest important assumpte.

El Ple aprova la moció presentada
per ERC i CiU
El Ple Municipal de l’1 d’octubre ha aprovat donar suport “a les iniciatives que sorgeixin des de
les entitats cíviques locals per a la celebració de
consultes populars per la independència” al poble del Papiol. Aquest suport s’ha fet efectiu mitjançant la proposta de moció presentada pels
grups d’Esquerra Republicana de Catalunya i
Convergència i Unió al Ple Municipal i per la que
han votat a favor els regidors d’Esquerra i Junts
pel Papiol (en coalició de govern) i els de Convergència i Unió. La regidora del Partit Socialista de
Catalunya ha votat en contra. La regidora no adscrita Yashmine Cànovas ha excusat l aseva assistència al Ple. El resultat final, doncs, ha estat de 9
regidors a favor per 1 en contra.
En la moció presentada s’ha volgut felicitar
també als representants d’Arenys de Munt “per
la demostració de civisme i democràcia participativa que han dut a terme, convertint la
consulta popular (del passat 13 de setembre) en
una festa i demostrant que exercir el dret a decidir és possible”.
En la moció de suport a les consultes municipals per la independència s’afirma que “malgrat que els governs locals no podem convocar
consultes populars sobre matèries que sobrepassin l’àmbit de les competències municipals,
és evident que no podem restar sense actuar davant de temes que són d’interès general per a la
població”.
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Un dimarts 13 (i un dimecres 14) per embarcar-se a la XI Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat

La gent gran del Papiol de visita a Canet
El dies 13 i 14 d’octubre els avis i àvies del Papiol van realitzar la seva excursió anual que enguany
va portar-los a la vila de Canet de Mar, un del centres modernistes més importants del Maresme.

L

’excursió dels avis i àvies del Papiol és
gratuïta i està oberta a totes les persones més grans de 60 anys, jubilades o pensionistes i en el seu cas també a les parelles. Al visita a Canet de Mar que va cobrir,
com és habitual en els últims anys, totes
les places ofertades, es va complir amb un
programa que es conforma d’una primera
part de visita cultural, en aquest cas a les
joies del modernisme del la població, i
una segona part on va tenir lloc una dinar
de germanor amb música i ball.
La sortida dels avis i àvies del Papiol
s’inscriu dins els actes que tenen lloc
en motiu de la Marxa de la Gent Gran
del Baix Llobregat que enguany ha arribat a la XIa edició.
El manifest de la XI Marxa de la Gent
Gran del Baix Llobregat és el següent:

Per la solidaritat entre generacions
Benvinguts i benvingudes a la XI Marxa
de la Gent Gran del Baix Llobregat. Som
avui aquí per reivindicar que nosaltres, la
gent gran, formem part activa d’aquesta
societat i volem ser considerats ciutadans
i ciutadanes de ple dret. Malgrat que, moltes vegades, la visió que es dóna de nosaltres és de persones passives i amb poques
inquietuds, això no és cert. Nosaltres
diem “no” a aquesta imatge que es transmet de la gent gran. És cert, som persones
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grans, però també grans
persones que continuem
tenint les mateixes ganes, els mateixos valors i
les mateixes inquietuds
que quan érem joves.
Ens preocupa el món i
ens preocupa la situació
Els avis i àvies
actual.
al poble de Canet
Tenim molts anys i ens
ha tocat viure diverses
Però no només volem solucions a curt
èpoques de crisi. Constatem que la matermini, volem que no hi hagi més
joria d’aquestes crisis han estat produïèpoques de crisi. Volem una societat
des per l’afany de lucre d’uns pocs i els
sense desigualtats econòmiques, una
efectes sempre els pateixen amb més insocietat més justa, que pugui anar cap
tensitat els col.lectius més desafavorits i
endavant sense generar pobresa, desvulnerables. La principal conseqüència
igualtats i residus.
de la crisi és l’augment de la pobresa,
Volem una societat sempre renovada, vàd’una pobresa que encara queda oculta i
lida per a les properes generacions. Volem
que hauria de ser tema prioritari a
un món reciclable, que es pugui tornar a
l’agenda política. Cada cop són més heutilitzar al cent per
cent. Volem respirar
aire pur, sense contaminar. Volem veure
els boscos i els rius
nets i plens de riquesa
i diversitat. Volem
que els aliments tinguin els sabors que tenien abans, volem
terogenis els perfils de la pobresa: persomenjar sa perquè en depèn la nostra quanes immigrants sense papers, dones realitat de vida i la de les futures generacions.
grupades, dones divorciades o homes
Tothom arribarà a vell algun dia però, si
divorciats, joves sense treball, etc.
no vetllem pel manteniment del nostre
La gent gran també té una elevada preecosistema, les futures generacions ensència en el col·lectiu de persones en
velliran en pitjors condicions. Per evitarrisc d’exclusió social, especialment les
ho, hem d’implicar-nos en la construcció
dones vídues que viuen soles. Des
d’una societat on prevalgui la solidaritat
d’aquí volem demanar més suport de
entre generacions i les actuacions i planles institucions públiques per a aquests
tejaments a llarg termini.
col·lectius, i també volem expressar el
Caminem per viure amb dignitat, de
nostre reconeixement als i a les profesforma autònoma i lliure. Caminem, i no
sionals que treballen per ajudar aquesens cansarem de caminar, per reivindites persones a sortir de la situació de
car un estil de vida saludable, una forma
pobresa en la qual es troben.

“L’excursió dels avis i àvies
del Papiol és gratuïta i està
oberta a totes les persones més
grans de 60 anys”

de vida digna que ens faci viure tots els
anys de la nostra vida en les millors
condicions possibles. Per fer-ho hem
d’estar en forma tant físicament com intel.lectualment. Hem de conèixer els
nous avenços tecnològics i utilitzar-los
perquè són un gran ajut per evitar la soledat i l’abandonament. Amb Internet
podem comunicar-nos amb amics llunyans, podem conèixer noves cultures i
diferents formes de percebre el món. En
definitiva, a través de la xarxa podem
estar més pròxims els uns amb els altres.
En aquest sentit, demanem que les institucions públiques impulsin les tecnologies de la informació i la comunicació
entre la gent gran i es vetlli per tal que
ningú no en quedi exclòs.
Avui caminem per recordar tot això, per
recordar que som presents en aquesta
societat, que hi tenim veu i que volem
donar veu a aquelles persones que no la
tenen. Tenim coses a dir, ens sentim implicats i volem participar en la pressa de
decisions per tal que aquestes qüestions
no quedin en l’oblit.
No ens faltarà camí per seguir avançant. Queda molt per fer. Moltes coses
per millorar a la nostra societat. Només esperem que aquesta marxa sigui
un altre gra de sorra que contribueixi a
fer del nostre món, un lloc millor.

VIDA A LA VILA

L’Ajuntament defensa
la propietat sobre
l’ermita de la Salut
L’

alcalde, Albert Vilà, ha defensat
en una reunió amb la Comissió
de limitació de termes municipals que
l’ermita de la Salut pertany al nostre
municipi, davant les pretensions de la
localitat de Sant Cugat i dels seu alcalde Lluís Recoder, de Convergència i
Unió, que han al·legat que forma part
del seu territori, concretament del veïnatge de Valldoreix. L’Ajuntament, ha
explicat l’Alcalde, activarà tots els seus
esforços perquè L’ermita de la Salut
continuí essent del municipi, com ha
estat des de fa segles. (A les fotos que
acompanyen el text, imatges de la trobada de la Salut de primers de setem-

L’obra de la companyia Animalario “Urtain” ha estat
l’escollida per obrir la temporada
de teatre al Papiol, el passat dissabte 7 de novembre.
La primera d’una temporada que vol, com cada any,
acostar la cultura a tots els papiolencs i papiolenques.
ins el marc de la campanya “El
Papiol va al Teatre”, la Regidoria
de Cultura de l’Ajuntament del Papiol
ha tornat a oferir un abonament que
permet reservar les entrades i pagarles a un millor preu. Les sortides es
fan al cap de setmana i els autobusos
que disposa l’Ajuntament porten a

bre, un acte que obre el curs social al
nostre poble).

cació i a defensar i garantir els 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, integrants, d’alguna manera, d’una gran família. El 20 de juny (fotos que acompanyen aquest text) va tenir lloc el primer
acte de benvinguda al Papiol.

quest 21 de novembre ha tingut
lloc al Papiol el segon acte de benvinguda al papiolencs 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 edu-

D’”Urtain”, al Teatre Romea,
a la obra que els papiolencs proposin

D

2a benvinguda
als nous papiolencs

A

Comença la temporada
de teatre al Papiol

tots els interessats fins al teatre,
anada i tornada.
La segona obra de la temporada serà
per a un públic familiar. En les butlletes amb el programa que s’han repartit aquells qui vulguin poden suggerir
la propera obra que els agradaria
veure.

L’Esport Base del Papiol inicia
un nou curs esportiu amb un 80%
de participació
Vuit de cada deu nens en edat de participar en les activitats de
l’Esport Base del Papiol hi participa. Aquesta és, precisament, la
força de l’esport al nostre poble. Esport i educació s’ajunten en totes les activitats que promou aquesta entitat. Des del futbol-7, al
bàsquet passant per l’handbol o la natació...
Si encara no us hi heu apuntat... encara hi sou a temps!

El casal de la dona, un espai
de trobada i de creativitat

S’

han iniciat les activitats del Casal de la Dona per al curs 20092010 i entre d’altres trobem els cursos de puntes de coixí (dimarts de
16h a 18h) i de ganxet (dijous de
16h a 19h); els de tall i confecció (dijous de 16h a 18h), de pintura artística i de roba (dimecres de 16h a
19h) i de treballs manuals (dimarts
de 16h a 19h).

Per a més informació dels tallers podeu trucar al Casal de la Dona, tel
93.673.11.95 el dimarts de 17h a 19h.
• Els dilluns de 17h a 19h l'Associació
de Fibromiàlgia realitza tallers per
als afectats d'aquesta malaltia.
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L’Escola Municipal de Música i Dansa
inicia nous projectes per aquest curs
S’

obre
el
teló
d’aquest curs donant la benvinguda als
nouvinguts que s’inicien en les arts a l’edat
de 3 anys, realitzant un
programa
integral
d’aprenentatge de música i dansa. Aquesta iniciativa ha estat dissenyada i treballada des
del claustre per tal
d’acompanyar l’accés a
l’escola en aquestes
edats primerenques. Una altra iniciativa d’enguany,
ha estat ofertar classes i activitats extraordinàries en
horari lectiu de migdia, podent d’aquesta manera,
descongestionar la carrega lectiva de les tardes que,
moltes vegades, és una carrega en l’estructura familiar dels alumnes havent de condicionar el lleure i
coordinar amb altres activitats.
Un any més, continuem promocionant els grans
conjunts, formacions obertes a tota la població
indiferentment de l’edat, la procedència i el nivell musical. Aquestes formacions són gratuïtes i
donen resposta a tocar amb grup des de l’inici de
l’aprenentatge fins als nivells més destacats i a
potenciar tots els valors inherents pròpiament de
la música: l’orquestra de guitarres, la Batukada
del Papiol, el Cor Gospel, l’Orquestra de corda i
la banda municipal són les propostes principals
que actuen i conviuen al Papiol. Quant a la
dansa, s’han obert nous grups de dansa per a joves i adults amb la combinació de les diferents
disciplines modernes, contemporani
i el hip hop.
I no tan sols obre
les portes als ciutadans del Papiol sinó
que un seguit d’accions i actuacions
amb altres poblacions, projectes i escoles fan que els
nostres alumnes puguin conèixer, actuar i descobrir la
seva música i com-
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L’escola de música Miquel Pongiluppi
presenta el seu equip per aquest curs

D

es dels seus orígens al 1993, l'Escola Municipal
de Música Miquel Pongiluppi promou el desenvolupament de la música en totes les seves vessants, impulsant les inquietuds creatives, facilitant
els coneixements de la pràctica musical i també en
el desig de potenciar tots aquells valors humans que
són inherents a l'activitat artística.
Enguany ha començat un nou curs plenament assentada al nou edifici al que es va mudar l’any passat. Un centre per a la música i la dansa al nostre
poble que també s’utilitza com a espai per a realitzar actes de tipus cultural.
Aquest any els nous alumnes comptaran amb un
equip de professors i professores de molta qualitat.
Tots junts han col·locat l’escola municipal de música
com un dels centre d’educació musical de referència al
nostre país.

2009
2010

EQUIP DIRECTIU

• Montse Faura Direcció de l'escola, trombó, bombardí (i tuba).
• Mar Serra Responsable Departament Instrument,
piano, cambra i laboratoris de piano.
• Martí Ventura Responsable Departament llenguatge
musical, compositor en residència, harmonia i piano.
• Jaume Badrenas Responsable Departament conjunts
instrumentals, combos, saxos i clarinet.

D’esquerra a dreta, de dalt a baix:
Jaume, Adrià, Martí, Glòria, Montse Faura,
Irantzu, Kàtia, Núria, Amparo Joel, Mar, Estel·la,
Noemí, Josep i Maria

• Adrià Faura Llenguatge Musical, Baix Elèctric.
• Núria Tomàs Veu, Cant Coral, Cor Gospel i Llenguatge Musical.
• Joel Romero Guitarra espanyola, guitarra elèctrica, combos i orquestra de guitarres.
• Kàtia Riera Bateria, Percussió i Batukada.
• Irantzu Zausti Violí, cambra i orquestra de corda.
• Maria Bou Violoncel, cambra i orquestra corda.
• Estel·la Broto Flauta Travessera i laboratoris e
vent.
• Josep Gomariz Trompeta i direcció de la Banda del
Papiol.

PROFESSORAT
• Noemí Rubio Llenguatge Musical, Coordinadora
centres educatius, Projecte art comunitari Papiol.
• Glòria Sardà Dansa: Iniciació Dansa, Dansa Creativa,
Dansa Clàssica i contemporani. Tècnica Alexander.

partir-la en altres escenaris arreu de Catalunya. El
creixement constant d’una comunitat d’artistes
integrada al voltant dels 200 alumnes, sent una de
les ràtios més elevades de participació amb l’aprenentatge artístic i posicionant aquest percentatge
en xifres per sobre de la participació de la mitjana
Europea. I tot això, acompanyat per la visita de
més d’una desena de municipis de la mà de la Diputació de Barcelona, especialistes i professionals

PERSONAL ADMINISTRATIU
• Amparo Venero Consergeria.
• Virgínia Olveira Auxiliar Administrativa.

del sector que en aquests darrers dos anys han
mostrat interès per conèixer aquest projecte, ja
que és una escola consolidada en el territori.

AGENDA
• Dijous 17 de desembre a les 19
Concert de Nadal al Papiol,
al recinte del poliesportiu.

VIDA A LA VILA

Aquest novembre tornen
les emissions de Papiol FM
amb 4 hores diàries
de programació pròpia

Papiol FM, un model
de ràdio propi
Papiol FM es planteja un determinat model d’emissora, justificat per una determinada manera d’entendre un mitjà de comunicació local, i que, en termes generals, la defineix com:
• Una ràdio de servei públic (missió de qualsevol
mitjà públic).
• Una ràdio que coneix el seu territori i atén les seves necessitats.
• Una ràdio amb contingut pròxim i útil, que estimuli i fomenti la comunicació local.
• Una ràdio participativa, que impliqui tots els ciutadans.
Fugint dels models de mitjans locals que copien la
programació d’emissores generalistes i amb una cobertura més àmplia, Papiol FM treballa per oferir als
ciutadans allò que cap altra ràdio els pot donar: Una
ràdio amb contingut propi i la possibilitat de participar activament i directament en la seva creació.

S

i no hi ha cap imprevist de darrera hora aquest
novembre començaran les noves emissions de Papiol FM, un cop enllestits tots els canvis tècnics que
s’han dut a terme tant als estudis de l’emissora com
al centre emissor situat a les dependències de la parròquia de Santa Eulàlia.
Com a principal novetat, les franges amb programació
pròpia passen a ser de 4 hores diàries de dilluns a divendres en lloc de les dues que anteriorment s’oferien de dimarts a dijous. En aquest sentit, també s’amplia la
graella amb 5 hores de ràdio els dissabtes al matí, concretament de 9 a 14 h, amb una cua protagonitzada pel
programa Setmana vista que tindrà una durada variable.
Pel que fa als continguts, s’aposta per la continuïtat
d’espais que van tenir molt bona acollida l’any passat,
com el musical “Fórmula Papiol” o les notícies d’àmbit
local de “Papiol al dia”. Les novetats venen de la mà de:
• “Papiolencs”, una proposta per conèixer en profunditat diferents persones de la nostra vila
• “Setmana vista”: resum informatiu de totes les
notícies de la setmana
• “Queda’t”: magazine musical i de continguts, on
conviuran la música i les seccions temàtiques fetes pels col·laboradors de Papiol FM.
DILLUNS

DIAMRTS

DIMECRES

Una ràdio per al poble feta per la gent del poble

La Mar Amor, preparant una de les seves col·laboracions
de cara a la nova temporada

A banda d’aquestes novetats, s’estan acabant de preparar i planificar d’altres programes, entre les que
destaquen el projecte radiofònic que vol apropar la
ràdio al CEIP Pau Vila, les col·laboracions amb l’escola de música o amb la gent de “Tradicions i costums”. Des del 101.2 esperem seguir comptant amb
el vostre suport complicitat, per seguir sentint-nos
un any més.

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

00-09

COM RÀDIO

09-14

QUEDA’T
Edició Cap
de Setmana

COM RÀDIO

Setmana
Vista

14-15
15-17
17-20
20-21
21-24

Fórmula
Papiol

Peluts
COM RÀDIO

COM RÀDIO

Una ràdio per aprendre a fer ràdio
A banda de ser un mitjà per motivar la participació
ciutadana, Papiol FM vol ser un primer espai de formació per a futurs professionals de la ràdio (planter).
I/o, simplement, un espai d’expressió i experimentació per a persones interessades en la comunicació
(hobby), encara que no tinguin cap formació o experiència en aquest món.
Una ràdio que té com a objectiu ensenyar a fer ràdio
necessita d'un equip professional al capdavant que
s’encarregui d’aquesta formació. Papiol FM compta
amb un equip d'aquestes característiques, que al mateix temps, garanteix l’elaboració d’una programació
continuada i ben estructurada, i vetlla per optimitzar
uns criteris de qualitat mínima, detectant els punts
forts de cada col·laborador i treballant amb ells per
potenciar-los.

Col·labora amb Papiol FM

QUEDA’T
Papiolencs

DIUMENGE

L’espai diari d’informació local "Papiol al dia" o el programa musical "Fórmula Papiol" en són exemple. Al
programa "Papiol al dia": són els ciutadans qui donen la
informació i dins d’aquest miniespai destaca la col·laboració dels nens de l’Esport Base. Gràcies a l’espai
"Fórmula Papiol": tothom té l’oportunitat de protagonitzar un programa de ràdio.
Papiol FM va començar a implantar aquest model de ràdio a finals de 2008. Amb aquesta fórmula que persegueix una ràdio participativa que impliqui tots els ciutadans, la temporada passada vam comptar amb la
participació entusiasta i desinteressada de més de 60 papiolencs, sense distincions de gènere, edat, cultura o
ideologia; la major part d’ells, sense experiència prèvia
en un mitjà de comunicació. Així, hem començat ja a
fer realitat un altre dels nostres propòsits: ser un mitjà
obert a tothom.

Fórmula
Papiol

Setmana
Vista

COM RÀDIO

Tothom que vulgui pot col·laborar amb Papiol FM,
sense distincions de gènere, edat, cultura o ideologia.
Tampoc no cal tenir experiència prèvia en un mitjà
de comunicació. Podeu comentar-vos les vostres inquietuds a través del nostre correu electrònic:
papiolfm101.2@gmail.com.

novembre 2009
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VIDA A LA VILA
Festa Major 2009

Participació i bon ambient,
les claus de l’èxit de la Festa
Nens i nenes, nois i noies,

L’

augment de la participació ciutadana en totes
les activitats i l’absència d’incidents unit al bon
temps i al bon ambient que va regnar durant els dies
de Festa Major, van ser la nota més destacada dels
dos caps de setmana de Festa Gran al Papiol.
Uns dies de festa que es van inaugurar oficialment
amb el pregó de Pere Figueras, expresident de la Setmana Cultural, dijous 23, tot i que havien començat
el mateix divendres 17 amb un partit de bàsquet
al poliesportiu

entre solteres i casades; l’inici dels actes
englobats dins el cap de
setmana esportiu.
L’oci, la tradició i els actes més lúdics i festius es
van desenvolupar del 23
al 26 de juliol. Al viatge
inaugural del tren de Festa
Major, el bingo, les sardanes, el concert de l’Orquestra Meravella, el correfoc, el ball de Festa Major i el del
Confetti s’hi van sumar diferents activitats organitzades per les penyes del poble que van dinamitzar encara
més el programa de la nostra festa.

joves, pares i mares,
avis i avies... les Festa Major
del Papiol és de tots
els papiolencs

“Uns dies de Festa Major que
es van inaugurar amb el
pregó de Pere Figueras”
L’últim acte del programa, el Castell de Focs, es va
suspendre a causa de la intensa calor i del risc d’incendi i es va substituir per una “mascletà” a la plaça Dr. Barberà del poble.
D’aquesta manera va acabar l’edició
de la Festa Major del Papiol del 2009.

Els dies de Festa Major
tothom treu la seva
millor cara

Nota d’aquesta edició: Aquest any, a causa de la crisi
econòmica i els ajustos pressupostaris, s’ha decidit suprimir el Suplemt Especial de Festa Major que s’editava habitualment a la primera quinzena de setembre.
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VIDA A LA VILA
La Festa Major de
l’Esport, el primer
cap de setmana

Per segon any consecutiu es va establir un primer
cap de setmana de Festa Major dedicat a les activitats esportives. Futbol, bàsquet, tennis, piscina... tot, per augmentar la participació i fer possible als papiolencs i papiolenques no perdre’s
cap activitat.

“Bon rotllo, bon temps i
moltes ganes de festa: la
tònica de nostra Festa Major”

novembre 2009
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L’11 de Setembre al Papiol
Prop d’un centenar de papiolencs es van reunir aquest 11 de Setembre a la plaça de
Rafael Casanova, davant del monument dedicat al conseller en cap de Barcelona i líder
de la milícia ciutadana que va defensar la ciutat el 1714, per commemorar la
Diada Nacional de Catalunya.

E

ls partits polítics i una representació de
les entitats del poble van realitzar
l’ofrena floral davant del monument i l’alcalde va pronunciar el discurs que obre el
curs polític i social al nostre poble. Albert
Vilà va destacar la fermesa econòmica amb la
que s’enfronta el Papiol a aquesta crisi que
està afectant la globalitat del món occidental.
“Com a país, com a societat, com a poble, entenem que existeixin les desigualtats. Però no
permetrem que existeixin ni la marginació, ni
l’exclusió social” va defensar l’alcalde, com a
política de govern a seguir.
Albert Vilà va afirmar, també, que “al Papiol,
seguirem treballant amb honestedat, transparència, lleialtat al poble, perseverança i tenacitat, defensant a tots els papiolencs per sobre

d’interessos particulars. El que és segur
és que no permetrem que el desenvolupament, el creixement i el progrés del
Papiol, en tots els aspectes (l’econòmic, el social, el festiu, l’educatiu, l’esportiu o el cultural...) faci cap més pas
enrere”.
La trobada va finalitzar amb el cant
de tots els assistents de l’himne Nacional de Catalunya.

Ofrenes dels partits

JUNTS

PSC

PP

ERC

CiU
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DISCURS 11 DE SETEMBRE

“Cap més pas enrere”
Hola, bon dia a tothom...

E

ns tornem a trobar aquí, a la plaça Rafael Casanova, davant del monument
que el poble va construir a la seva memòria, per commemorar, un any més, la
nostra Diada Nacional.
La Diada és el moment que hem escollit
els catalans per a unir-nos en les nostres
reivindicacions i mostrar públicament
l’esperança d’un recobrament nacional
al nostre país. I per aquesta raó, si bé
també recordem amb dolor la pèrdua de
les nostres llibertats, celebrem la perseverança dels catalans en la lluita pacífica
per tornar a aconseguir-les de forma
plena.

L’

11 de setembre de 1714 va caure Barcelona, després d’un setge d’any i
mig, i amb ella tot el país. Em serveix una
mica de consol saber que un llibre de
l’Anglaterra de l’època titulat La deplorable historia dels catalans s’hi escriu que
durant la guerra de Successió “l’heroisme i
la tenacitat dels catalans en defensa de les
seves llibertats van ser elogiats fins i tot pels
seus enemics”.
Rafael Casanova va ser ferit enarborant la
bandera de Santa Eulàlia... Probablement
hagués dut la mateixa bandera si el setge
s’hagués produït sobre el Papiol.
Els guanyadors d’aquella guerra, amb Felip V al capdavant, van substituir l'autoritat de la Generalitat i del Consell de Cent
i van decretar l'ús oficial de castellà enlloc del català. Catalunya va ser sotmesa
al nou règim absolut i centralista dels
Borbons i així acabava tot el nostre poder
polític.
Però seguim conservant del nostre costat
la tenacitat i la perseverança.
De veritat. Només així un país com el
nostre, una cultura com la catalana, ha
aguantat tot el que ha aguantat durant
aquests quasi 300 anys.
No perdem aquest valors.
I no ens oblidem de tots els que han lluitat defensant-los.
Seguim treballant, mirant endavant, a la
llum de les nostres anhelades llibertats,
projectant-nos al futur, pensant en el bé
dels nostres fills, dels nostres néts, de tots
els nostres ciutadans.

Han passat quasi 300 anys... I estic segur
que si alguna de les persones d’aquella
època del 1714 es pogués tornar a despertar, veuria intactes les seves reivindicacions.
Perquè seguim parlant de reivindicacions
lícites, basades en la voluntat del poble,
democràtiques. Nosaltres estem disposats a assumir totes les responsabilitats.

E

l context en el que estem celebrant
aquest 11 de setembre de 2009 és
contradictori.
Per una banda, tenim un nou finançament. Tot i que el considerem encara insuficient ens permetrà disposar de més
recursos per governar el dia a dia de Catalunya. I, sempre, un dels objectius d’un
bon govern és trobar la més gran quantitat de recursos per donar més i millors
serveis als seus ciutadans. Ho hem demostrat nosaltres aquí, al nostre poble
del Papiol.

fet néixer en molts ciutadans el sentiment independentista: encara que sigui
pel sentit més pràctic, com una via que
pugui respondre a les seves inquietuds.
Dia a dia tenim una mostra més d’aquesta
falta de sensibilitat. No hi ha més que
veure com, des de tots els estaments possibles, se li fa el mobbing a qualsevol idea,
acció o treball que porti la possibilitat de
l’autodeterminació a un pas endavant.
Fins i tot posant en perill els fonaments
de la mateixa democràcia...

L’

últim exemple el tenim al poble
d’Arenys de Munt.
La justícia ha ratificat la suspensió de
l'acord de ple de l'Ajuntament d'Arenys que cedia una sala per al referèndum sobre l’autodeterminació. La
“guinda” que dirien a Madrid, ha estat
autoritzar la protesta del partit dels seguidors de Primo de Rivera, la Falange
Espanyola.

“Seguirem treballant amb honestedat,
transparència, lleialtat al poble, perseverança
i tenacitat, defensant a tots els papiolencs
per sobre d’interessos particulars”
Ara Catalunya ja no està tan discriminada econòmicament. Només és un pas
endavant.
Per altra banda, hi ha seriosos indicis que
podem patir un gran retrocés si finalment el Tribunal Constitucional pren
una decisió que qüestioni la definició de
Catalunya com a Nació o la importància
de la nostra llengua catalana en el text
del Nou Estatut.
Si això fos així seria un gran pas enrere. I
haurem d’estar alerta.
El cert és que els defensors de l’Estat Espanyol han tingut oportunitats i models per
deixar a una bona part dels catalans
contents. L’autonomisme o les promeses
de federalisme havien aconseguit temperar les ànsies de més llibertat... però en els
últims anys, el espanyols ho estan fent tan
malament que no hi ha dia que algun català que mai s’ho havia plantejat pensi seriosament en el camí de la independència.
Són ells mateixos els que amb la seva
falta de sensibilitat i de solucions han

Per cert, l’advocat encarregat de recórrer
en nom de l’Estat aquest referèndum, és
un excandidat de la Falange Española de
las JONS i de Falange Española Autèntica... Sembla un acudit. Tot un despropòsit.
Deuen tenir molta incertesa davant la
resposta, molta por davant la possibilitat
de donar als ciutadans el seu dret ja no a
decidir (perquè aquest és un referèndum,
per dir-lo d’alguna manera, privat) sinó
del simple dret a opinar...
Si m’ho miro més positivament, el que
també em suggereixen aquests fets
d’Arenys, és que la força del municipalisme, l’administració més propera al
ciutadà, segueix present. I sumem un
nou exemple de l’empenta dels ciutadans, dels veïns, de les entitats que els
representen a nivell cívic, del teixit social... Ha estat als municipis on moltes
vegades han nascut els grans moviments dels pobles.

J

a per acabar, en aquest discurs amb el
que donem la benvinguda a un nou
curs polític i social al Papiol, vull referirme a la crisi econòmica. I ho faré en dos
aspectes:
El primer és que amb aquesta crisi s’ha
demostrat que el Papiol està ben gestionat. Vàrem fer uns pressupostos realistes
que sumats a una bona gestió dels recursos ens permeten continuar oferint els
mateixos serveis.
Nosaltres, de moment, encara els podem
seguir augmentant. L’exemple el tenim
en les dues noves pistes de pàdel que s’incorporen al Complex Esportiu Municipal. I ara acabem de començar el període
de licitació de les obres per construir la
nova Biblioteca...
A poc a poc, però amb bona lletra.
El segon aspecte que vull remarcar és la
situació de les famílies davant aquesta
crisi. Des de l’Ajuntament seguirem treballant per ajudar a totes aquelles persones que els ha tocat la crisi de front. Els
Serveis de l’Ajuntament segueixen estan
dirigits de forma especial a totes aquelles
persones que necessiten ajut.
Com a país, com a societat, com a poble,
entenem que existeixin les desigualtats.
Però no permetrem que existeixin ni la
marginació, ni l’exclusió social.
Al Papiol, seguirem treballant amb honestedat, transparència, lleialtat al poble,
perseverança i tenacitat, defensant a tots
els papiolencs per sobre d’interessos particulars.
El que és segur és que no permetrem que
el desenvolupament, el creixement i el
progrés del Papiol, en tots els aspectes
(l’econòmic, el social, el festiu, l’educatiu, l’esportiu o el cultural...) faci cap més
pas enrere.
Tinguem segur que com més contribuïm
tots plegats al desenvolupament del Papiol, més estarem contribuint al desenvolupament de Catalunya.
Aquest és el nostre gra de sorra, la nostra
feina i el nostre treball diari.
Moltes gràcies a tots...
Visca el Papiol i Visca Catalunya!!!

Albert Vilà
Alcalde del Papiol

LA NOSTRA GENT
Aitor Ariño
El nostre crack de l’handbol
Aitor Ariño, 17 anys, format a l’Esport Base del Papiol, juga a handbol al FC Barcelona i està
considerat pels experts una de les joves promeses més importants d’aquest esport a tot l’estat
espanyol. Ja ha marcat amb el primer equip del Barça i amb la selecció espanyola. Un jove papiolenc
que dia a dia, amb talent i molt d’esforç, està aconseguint acomplir els seus somnis.

Sóc del Papiol des de sempre, encara que vaig
néixer a Anglaterra. Els meus pares hi estaven treballant. Coses del destí.

Nikola Karabatic, central francès, és el jugador que més m’agrada, mou molt bé l’equip, és un líder. Juanín García, que juga al Barça, també és un dels
meus jugadors preferits...

A mi m’agrada el Papiol, s’hi viu molt bé.
Surto a passejar amb els pares i la família, em veig
amb els col·legues que vaig fer a l’Esport Base. Però
també surto per Barcelona, on hi passo moltes hores.
Amb els companys de l’handbol, amb els que em
porto molt bé, o amb la nòvia. Anem a sopar, a la discoteca o també al cinema, que m’agrada molt.

De l’handbol, el que més m’agrada, és la sensació de jugar en equip. Quan estàs amb els companys jugant bé, quan funciones com equip, passantla ràpid, anant a totes... sembla que siguis un... És
emocionant.

El meu pare va ser un jugador important
d’Handbol i també va jugar al Barça pel que la
cosa, es pot dir, em ve de família. He tingut sort. Des de
petit jugo amb ell, em dóna consells, m’ajuda a millorar...

Ja he jugat amb la selecció espanyola 34 vegades. L’experiència més gratificant va ser aquest estiu
estiu, quan vaig estar al mundial juvenil a Tunísia on
vam quedar sisens del món. Va ser una experiència
molt gratificant i a més a més jo jugava en una categoria per sobre de la meva edat...

Quan jugo a handbol la meva posició és la de
central i ara també jugo, a vegades, d’extrem.
El central és el jugador que mou el joc i marca el ritme
del partit; l’extrem és el que ha de finalitzar les jugades marcant els gols.

Ara estic molt centrat en l’handbol i estudio
tot el que puc. Per dir-ho d’una manera que soni
bé: estic molt bolcat en els esports però no vull deixar
de banda els estudis. Faig 1r de Batxillerat.

PERSONAL
I INTRANSFERIBLE
1) El principal tret del teu caràcter?
Inquiet
2) La qualitat que prefereixes en un home?
Responsable
3) I en una dona?
Sinceritat
4) Què és el que més aprecies dels teus amics?
Tot el que implica ser companys
5) El teu principal defecte?
Desordenat
6) El color que més t’agrada? Vermell
7) La flor que més t’agrada? La rosa
8) L’animal que més t’agrada? El gos
9) Els teus escriptors preferits?
La saga de Crepúsculo
10) Quina música escoltes sovint?
El House
11) Els teus herois de ficció?
No he sigut massa d’herois
12) Personatges de referència en la vida real?
El meu pare
13) El que més detestes és...
La derrota
14) Estat actual del teu esperit?
Lluitador i il·lusionat
15) Quin és el teu lema?
“Everywere and everytime, we are getting better and better”

Quan m’ha cridat a jugar amb el primer
equip del Barça... Primer, sóc un sac de nervis.
Després, només puc pensar en intentar-ho fer el millor possible. Per a mi és un orgull jugar en el mateix
equip amb jugadors tan bons i el que m’agradaria és
que de cada actuació que fes amb ells en sortíssim
contents tant jo com l’entrenador.
Abans de sortir a jugar un partit em poso música house als auriculars. Em motiva, em dóna força
per anar cap endavant i s’ha convertit gairebé amb una
superstició. Ho he de fer sempre, abans d’un partit.
Vull donar les gràcies als de l’Esport Base
del Papiol... ha estat una molt bon lloc on començar. Tinc molts bons records, treballen molt bé
i està clar que si en els últims anys s’han fixat en
diferents nois de l’handbol que destacaven serà per
alguna cosa.
Crec que, més tard o més d’hora, tots podem
assolir els nostres objectius. Sempre que els dediquem treball i esforç de forma constant.. Es tracta
d’intentar millorar cada dia i aprofitar les oportunitats que surten. Jo no vull anar molt de pressa, millor
anar pas a pas.

