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Bus de l’estació

RENFE

EL PAPIOL >>> BARCELONA
Feiners

Sortides del Papiol
Feiners

Papiol >>> Barcelona
Feiners

6.20
7.00 (1)
7.15
8.25
9.25 (*)

10.25
11.40
13.25
14.40
15.30

(*)
(*)
(*) (2)
(*)

16.40
18.25
19.40

(*) Para a l’Hospital
Comarcal de Sant
Joan Despí
(1) Directe a Barcelona
(2) Excepte Juliol

BARCELONA >>> EL PAPIOL
Feiners
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11.40
13.00

14.15
15.30
17.00
18.15

19,15
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Dissabtes, Diumenges i Festius
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20.20
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13.10
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14.10
14.40
15.10

15.40
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17.10
17.40
18.10
18.40
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19.56

20.15
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21.15
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22.22
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Sortides de l’estació
Feiners

EL PAPIOL >>> MOLINS DE REI >>> CASTELLBISBAL
9.20
10.20
11.20
13.20

6.30
6.50
7.10
7.30
7.53
8.13
8.36
9.15
9.35
10.10

Dissabtes

De tot l’any i dies feiners
del mes d’agost
• El PAPIOL (Pl.Gaudí)

CASTELLBISBAL >>> MOLINS DE REI >>> EL PAPIOL

6.40
7.00
7.20
7.43
8.03
8.23
8.48
9.05
9.25
9.48

10.18
10.48
11.18
11.48
12.18
12.48
13.18
13.48
14.18
14.48

15.18
15.48
16.18
16.48
17.18
17.48
18.18
18.48
19.18
19.48

8.30
9.00
9.20
9.40
10.20
10.40
11.20
11.40
12.20
12.40

13.20
13.40
14.25
14.40
15.20
15.40
16.20
16.40
17.20
17.40

Dissabtes
20.03
20.33
21.03
21.33
21.48
22.12
22.35
23.05

8.20
8.48
9.06
9.27
10.06
10.27
11.06
11.27
12.06
12.27

13.06
13.27
14.03
14.27
15.06
15.27
16.06
16.27
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17.27

Dissabtes, Diumenges i Festius
9.37
10.37
11.37
13.37

14.37
16.37
17.37
18.37

19.37
20.37
21.37

De tot l’any i dies feiners
del mes d’agost
• El PAPIOL (Pl.Gaudí)

Horaris Autobusos nocturns
Sortida de BCN- Plaça Catalunya
0.55 - 1.55 - 3.05 - 4.05
* Recordar al conductor que ens dirigim (si és el cas) a la part alta del Papiol
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18.15
18.40
19.15
19.40
20.15
20.40
21.30
22.05

*Arribada estació de RENFE-El Papiol
1.31 - 2.31 - 3.41 - 4.41

18.06
18.27
19.06
19.27
20.06
20.27
21.18
21.55
22.36

6.43
6.56
7.04
7.11
7.26
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8.05
8.13
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15.45
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6.57
7.09
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8.33
8.48
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10.33

10.48
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11.18
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11.48
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12.18
12.33
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13.18
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13.48
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14.33
14.48

15.03
15.18
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16.03
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16.33
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17.33
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18.03
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18.33
18.48
18.03

19.18
19.33
19.48
20.03
20.18
20.33
20.48
21.03
21.18
21.33
21.48
22.12
22.35
23.05

Dissabtes i festius
8.44
9.14
9.36
9.52
10.14
10.36
10.55
11.14
11.36
11.55
12.14
12.36
12.55
13.14

13.36
13.55
14.14
14.39
14.55
15.14
15.36
15.55
16.14
16.37
16.55
17.14
17.36
17.55

18.14
18.39
18.55
19.14
19.36
19.59
20.14
20.36
20.55
21.14
21.45
22.14
22.39

Dissabtes i festius
8.06
8.48
9.06
9.27
9.48
10.06
10.27
10.48
11.06
11.27
11.48
12.06
12.27
12.48

13.06
13.27
13.48
14.03
14.27
14.48
15.06
15.27
15.48
16.06
16.27
16.48
17.06
17.27

17.48
18.06
18.27
18.48
19.06
19.27
19.48
20.06
20.27
20.48
21.18
21.55
22.36

Ajuntament
Policia Local
Mossos D’Esquadra
Bombers de Sant Feliu
Servei d’ambulàncies-Urgències
Dispensari Municipal
Farmàcia
Correus
Deixalleria
Escola Pau Vila
Escola Bressol
Escola de Música
CEM Papiol
Pavelló D’Esports
Centre de Dia
Casal D’Avis
Centre Municipal de Lectura
Casal de la Dona
Cementiri
Parròquia

93 673 02 20
93 673 20 00
088
93 666 10 80
061
93 673 15 35
93 673 07 74
93 673 02 40
93 673 17 24
93 673 00 22
93 673 12 79
93 673 08 83
93 673 27 54
93 673 03 77
93 673 01 90
93 673 16 53
93 673 22 46
93 673 11 95
93 673 05 35
93 673 01 21

HORARIS DEIXALLERIA
• De dilluns a divendres:
Matins: 10h a 14h
Tardes: 16h a 19h (Abril - Setembre)
15h a 20h (Octubre - Març)
• Dissabtes:
De 9h a 14h tot l’any
• Deixalleria mòbil:
Quart dissabte de cada mes, de 10h a 14h a la Pl. Gaudí.

EDITORIAL
Albert Vilà
L’alcalde

La feina d’un mandat
M’agradaria que la conclusió que tingueu després de la lectura del nou De
Bat a bat que aquí us presentem fos la
convicció que el nostre és un poble
que marxa cap endavant, que evoluciona en positiu i que la crisi, tot i
afectar algunes famílies del poble de
forma personal, no atura les millores
que anem fent pel Papiol en benefici
de tots els papiolencs.
Els equips del govern municipal tenim
l’obligació, per llei (Llei Reguladora de
les Bases de Règim Local 7/1985), d’explicar als nostres ciutadans l’activitat
municipal. Tenim l’obligació d’explicar el que hem fet al llarg dels quatre
anys amb la confiança majoritària
que ens van atorgar els electors. En un
any en què l’Ajuntament encara unes
noves eleccions municipals i acaba el
mandat que va començar el 2007, ens
trobem en el moment just per mirar
tot el que s’ha fet al poble.
Crec que quan les coses marxen de
forma positiva incorporem els canvis
que ens afavoreixen de forma natural i a vegades no som conscients de
quant hem millorat, perdem la perspectiva. Fins i tot als que hem treballat
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El trabajo de un mandato
de forma directa pel canvi ens costa
recordar que moltes de les coses que
hem realitzat i que hem incorporat a
la nostra vida diària, com si sempre
n’haguessin format part, són fruit d’un
esforç, d’un treball i d’una planificació
que s’ha materialitzat en aquests últims quatre anys.
El Complex Esportiu Municipal, la
nova Escola de Música o el premiat parc
del Centre, fa quatre anys no existien!!!
Són només uns exemples: amb els
Mossos hem iniciat una col·laboració
de cara a millorar la seguretat del poble (sembla que faci anys que patrullin
pel poble); també podem veure els més
joves jugar sobre un camp de gespa
des de fa ben poc, o estudiar català a
l’Ajuntament a través del Consorci per
a la Normalització Lingüística, o omplir el dipòsit del nostre vehicle a la
nova benzinera sense haver de marxar
del Papiol o escoltar una Papiol Fm
feta pel poble i des del poble...
Aquesta és la nostra feina i us puc assegurar que estem molt feliços de poder fer-la. Moltes gràcies de nou per
la confiança que vàreu dipositar en el
nostre equip de govern.

Me gustaría que la conclusión que tengáis
tras la lectura del nuevo De Bat a bat que
aquí os presentamos sea la convicción de
que el nuestro es un pueblo que marcha
hacia adelante, que evoluciona en positivo y que la crisis, a pesar de que afecta
a algunas familias del pueblo de forma
personal, no para las mejoras que vamos
haciendo en el Papiol en beneficio de todos los papiolencs.
El equipo del gobierno municipal tiene la
obligación, por ley (Ley Reguladora de las
Bases del Régimen Local 7/1985), de explicar a nuestros ciudadanos la actividad municipal. Tenemos la obligación de explicar
lo que hemos hecho durante estos cuatro
años con la confianza mayoritaria que nos
otorgaron los electores. En un año en que
el Ayuntamiento prepara unas nuevas elecciones municipales y termina el mandato
que comenzó en 2007, nos encontramos en
el momento justo para echar un vistazo a
todo lo que se ha hecho en el pueblo.
Creo que cuando las cosas marchan de
manera positiva incorporamos los cambios que nos favorecen de forma natural
y a veces no somos conscientes de cuánto
hemos mejorado, perdemos la perspectiva.
Incluso a los que hemos trabajado directa-

mente por el cambio nos cuesta recordar
que muchas de las cosas que hemos realizado y que hemos incorporado a nuestra vida diaria, como si siempre hubieran
formado parte de ella, son fruto de un
esfuerzo, de un trabajo y de una planificación que se ha materializado en estos
últimos cuatro años.
El Complex Esportiu Municipal, la nueva
Escola de Música o el premiado Parc del
Centre, hace cuatro años no existían! Son
sólo unos ejemplos: con los Mossos hemos
iniciado una colaboración de cara a mejorar la seguridad del pueblo (parece que
haga años que patrullen por el Papiol),
también podemos ver los más jóvenes
jugar sobre un campo de césped desde
hace bien poco, o estudiar catalán en el
Ayuntamiento a través del Consorci per a
la Normalització Lingüística, o llenar el
depósito de nuestro vehículo en la nueva
gasolinera sin tener que irse del Papiol o
escuchar una Papiol Fm hecha por el pueblo y desde el pueblo...
Este es nuestro trabajo y os puedo asegurar que estamos muy felices de poder hacerlo. Muchas gracias de nuevo por la confianza que depositasteis en nuestro equipo
de gobierno.

Foto Portada: Mosaic de fotografies del mandat • 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: 1.850 exemplars
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
Fem una mirada a l’obra de govern dels últims quatre anys

Revisió del mandat
Aquest 2011, amb les properes eleccions del mes de maig, acaba el mandat del govern del poble que va començar fa
quatre anys. Un període marcat de forma global per la crisi que ha afectat les economies del món occidental. En l’àmbit
municipal, al Papiol, el període es recordarà per l’ampliació dels serveis per a tota la ciutadania, així com per la construcció
de diversos nous equipaments per a tot el poble com el Complex Esportiu Municipal, la nova Escola de Música i Dansa, el
Parc del Centre o la futura Biblioteca i Espai per a entitats, de propera inauguració.
Fem un repàs de l’obra de govern d’aquests quatre anys en les àrees dels esports, la cultura,
l’urbanisme i la via pública, les festes, la comunicació, l’educació, la cooperació, el benestar social i
la salut, la seguretat, la ciutadania i els transports, entre d’altres.

Esports
La pràctica dels esports al Papiol durant aquest mandat 2007-2011 ha quedat marcada per la inauguració del nou
Complex Esportiu Municipal. Tenir la infraestructura necessària perquè tots els papiolencs i papiolenques puguin
gaudir de l’esport ha estat una de les prioritats del govern municipal. La transversalitat dels seus beneficis, tant per als
més petits (en la seva vessant educativa) com per als adults i els més grans (en la seva vessant de salut) ha convertit la
millora i l’ampliació de la possibilitat de pràctica dels esports en un dels reptes més importants del govern.

El Complex Esportiu Municipal,
el camp de futbol amb gespa, la renovació

E

l nou Complex Esportiu Municipal (CEM), inaugurat el mes
de juny de 2008, compta amb més de
2.000 metres quadrats dedicats a l’esport. Les piscines (la principal, amb
coberta retràctil), la sala d’activitats físiques dirigides, la sala de salut, la zona
de saunes…, converteixen aquest espai
en una zona esportiva i social del poble. Actualment el Complex Esportiu
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Municipal compta amb 1000 usuaris
actius (prop de 800 socis).
La gestió de les pistes de tennis, que
s’han arranjat a final d’aquest mandat,
ha passat a fer-se per part del mateix
CEM, conjuntament amb les noves pistes de pàdel. D’aquesta manera s’ha ampliat a tots els papiolencs la possibilitat
de practicar aquest esport. L’entitat que
les gestionava fins ara manté el local
municipal que utilitza des de fa anys.
Molt ben acollit ha estat també el nou
bar restaurant Públic, situat a la nova
zona esportiva, que s’ha transformat
en els seus pocs anys de vida en un espai de referència al poble.
El mandat s’ha caracteritzat, entre d’altres, per la consolidació de l’Esport
Base com a espai central de l’educació
dels més petits, ja que prop d’un 75%
de tots els alumnes en edat escolar del

de les pistes de tennis i les activitats de
l’Esport Base marquen el pas de l’esport
al poble.

poble participen en
les activitats esportives de l’entitat.
La cursa Vila del
Papiol, organitzada
per l’Ajuntament i l’Esport
Base, ha arribat ja a la seva 8a edició i
s’ha consolidat com un esdeveniment
esportiu que traspassa les fronteres del
poble i que rep les millors valoracions
per part de tots els participants. Any

REPORTATGE
rere any, bat els seus propis rècords
de participació.
El camp de futbol municipal
del Papiol s’ha cobert de gespa artificial durant aquest període amb
la finalitat d’oferir un mantell verd
per a la pràctica d’aquest esport,
tant per als jugadors de l’equip de
futbol del poble i els juvenils com
per als integrants de l’Esport Base.
El pavelló municipal, tot i que
no s’ha pogut arranjar durant
aquest mandat a causa de les diferents prioritats que s’han explicat
en aquest apartat, s’ha utilitzat
per a la pràctica de molts esports.
L’utilitzen 13 equips diferents:
d’handbol, futbol sala, bàsquest,
tir amb arc... A més a més, s’han fet
inversions en material de més de
25.000 euros i també es lloga per a
altres equips de diverses poblacions
que han vist en aquesta instal·lació
un espai de qualitat.
La Festa Major Esportiva, de
nova creació, ha portat una major
gradualitat a la proposta del poble
de Festa Major. S’han separat així
les activitats culturals i les esportives en la recerca d’una major participació i qualitat de les diferents
activitats.

Cultura
La cultura ha estat defensada com un bé que ha d’arribar a tots els papiolencs. Tant s’han de crear les condicions perquè
pugui ser consumida i gaudida pels habitants del poble com s’han de crear les millors situacions perquè els mateixos
papiolencs puguin formar-se, educar-se i expressar-se dins aquest àmbit.
El mandat va començar amb la inauguració de la nova Escola Municipal de Música i Dansa, que s’ha consolidat com un
vertader espai central de la cultura al poble, i acabarà amb l’obertura de la nova Biblioteca i Espai per a entitats, el futur
motor cultural del Papiol.

L’

Escola Municipal de Música i
Dansa Miquel Pongiluppi, ha
destacat per la seva gestió i excel·lència
pedagògica, fins al punt que ha estat
presa com a exemple per diverses administracions de fora del poble. Els habitants del Papiol han refermat aquest

lítiques de normalització lingüística
envers la llengua catalana. Durant
aquests primers anys s’han dut a terme
programes adreçats al conjunt social i
associatiu de la vila a través del Servei
de Català ubicat al poble. Entre d’altres,,
s’han organitzat cursos de català per a
adults, sessions d’acolliment lingüísticc
per a la nova immigració, i s’han fet
dues edicions del programa de les parelles lingüístiques, que
potencia l’ús social
de la llengua i alhora
reforça la cohesió social de la vila.
Al llarg d’aquest
mandat també s’ha
aprovat el Pla Especial de Protecció i Catàleg del
Patrimoni Arquitectònic i Arqueològic del Papiol, un document
d’especial importància que s’havia
d’haver realitzat fa molts anys i en què

“La nova Biblioteca del poble,
que acabarà de construir-se aquest
2011, serà el motor cultural
del Papiol els propers anys”
fet i han convertit el poble en una de
les poblacions de l’Estat espanyol que
percentualment té més alumnes que
estudien música. Com va afirmar l’alcalde en la inauguració de l’Escola de
Música i Dansa: “a més a més de coneixements musicals se’ls presenta
una idea del món on volem viure: un
món on l’esforç, el diàleg, el civisme,
la convivència, la llibertat de creació,
el respecte i el treball són valors destacats”.
El Papiol s’ha adherit al Consorci per
a la Normalització Lingüística de
cara a formalitzar una aposta decidida
de l’Ajuntament per treballar en po-

La nova Escola de Música, les activitats
del Servei de Català de l’Ajuntament
o la Setmana Cultural impulsen la
cultura al poble.

aquest Ajuntament va començar a treballar l’any 2001. De fet, la Constitució Espanyola i l’Estatut de Catalunya
obliguen les administracions a protegir el patrimoni arquitectònic i la Llei
de patrimoni cultural català (30 setembre de 1993) en determina el marc vigent de protecció. L’actuació principal
d’aquest Pla Especial ha estat crear un
document que serveixi per determinar quines han de ser les línies d’actuació urbanístiques, amb el propòsit
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de conservar els valors
patrimonials arquitectònics i arqueològics del
Papiol per a les presents i
les futures generacions.
Les sortides al teatre
han estat una de les maneres d’acostar els papiolencs a la vida teatral de
les grans cartelleres de
l’Àrea Metropolitana de
Barcelona. L’Ajuntament ha facilitat
l’organització de diversos grups amb
descomptes i ha organitzat el viatge en
autocar d’anada i tornada des del Papiol fins als teatres.
La Setmana Cultural del Papiol ha
complert en aquest mandat els seus
30 anys de vida com la setmana llarga
més cultural de l’any: un moment del
calendari dedicat especialment al món
cultural que ha comptat amb el suport
de l’Ajuntament i les entitats participants i organitzadores, ple d’actes culturals definits per una clara vocació participativa i destinats a tots els públics.
Durant aquest mandat també han
complert anys la Colla Sardanista
Puig Madrona, que va celebrar 50
anys ballant al poble (en cap festa del

Joventut

El pas del Centre de Lectura a la futura Biblioteca i Espai
per a entitats augmentarà exponencialment l’espai per a la cultura al poble.

poble hi falta un ball de sardanes), i
l’entitat que vetlla pel Cavall Armat
al poble, que va arribar als 10 anys.
La Fira de la Cirera ha estat completada en aquests anys per un mercat medieval i un mercat tradicional
de pagès que han dimensionat fora
del territori municipal aquesta festa
tan nostrada. La cultura tradicional i
popular i la pagesia s’han unit per fer
més gran aquesta data del nostre calendari.
La nova Biblioteca i Espai per a
entitats es transformarà en els propers anys en el motor cultural del poble. A la fi d’aquest mandat haurem
vist com es va construint l’edifici, des

de la primera a l’última pedra d’aquests
2.500 metres quadrats de nou equipament cultural que s’ha plantejat com
a punt de trobada comunitari per afavorir l’impuls creatiu del poble i alhora col·laborar en la cohesió social.
La nova Biblioteca es concep com un
centre d’informació i recursos, com un
espai per a la promoció de la lectura,
la formació permanent i l’aprenentatge; un espai per a tots els papiolencs,
democratitzador de la cultura. L’Espai per a entitats, com un centre de
col·laboració i interacció que facilitarà
la feina del teixit associatiu del poble i
permetrà, també, que es puguin fer activitats, tallers i cursos diversos.

6
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l Punt Jove, un servei d’informació, educació i dinamització
del jovent del poble, obre de dimarts
a divendres de 17 h a 20 h i compta
amb ordinadors per connectar-se a
Internet. Regularment ofereix diversos cursos formatius.
La Festa Major del Papiol ha viscut un impuls important en els últims anys gràcies a la implicació de
les penyes, moltes de les quals estan
integrades pels grups més joves del
poble. Amb la seva organització i la
seva implicació, la Festa ha guanyat
en participació i qualitat.

La cooperació ha estat una de les noves
vies de treball que s’han endegat amb
força durant aquest mandat, amb la creació d’una nova regidoria. Es vol arribar a
la xifra del 0,7%, però a causa de la crisi
econòmica s’han hagut de reduir les aportacions previstes.

L’Ajuntament ha intensificat la col·laboració amb els comerciants del poble,
dialogant amb els seus representants sobre tots aquells aspectes en què es
veuen més afectats així com donant suport a les seves iniciatives. Les zones
d’aparcament gratuït rotatiu o les diverses campanyes relacionades amb els
residus al poble en són un bon exemple.
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 i la

E

Cooperació

Comerç

L’

La idea de transversalitat de l’acció política en els temes relatius a la joventut del
poble ha permès incorporar aquesta variable tan important en tots els processos
endegats per l’Ajuntament; en especial,
en tots aquells relacionats amb l’educació,
els esports, la cultura i les festes. Alhora
s’ha potenciat el Punt Jove com un espai
formador i informatiu per als més joves.

majoria dels papiolencs i papiolenques
tindran més facilitat per trobar aparcament a l’hora d’acostar-se als comerços, botigues i empreses del poble.
Diferents campanyes organitzades
per l’associació de comerciants del Papiol han tingut el suport de la corporació municipal. Entre d’altres, les relacionades amb el medi ambient (vegeu
l’apartat Medi Ambient i Pagesia), així
com les relacionades amb el període
nadalenc o el d’estiu.

L

La zona blava gratuïta s’ha dut
a terme amb la col·laboració dels
comerciants del poble.

a regidoria de Cooperació del Papiol ha participat amb donacions
a les campanyes d’emergència articulades a través del Fons Català de Cooperació en resposta a l’efecte de l’Huracà Fèlix a Nicaragua, en resposta als
efectes del terratrèmol al Perú, en una
campanya per enviar medicaments i
material mèdic a Guinea Bissau, i en
resposta al terratrèmol d’Haití. En
aquest cas, també va organitzar una
col·lecta entre els habitants del poble
que, de forma altruista i a títol personal, va tenir molt bona acollida.

REPORTATGE

Urbanisme i via pública
Les àrees d’Urbanisme i Via Pública han continuat transformant el Papiol amb una gran quantitat d’obres i
equipaments que s’han inaugurat o s’han d’inaugurar a final d’aquest mandat: la nova Escola de Música i Dansa i
la nova Biblioteca i Espai per a entitats (vegeu l’apartat de Cultura), el CEM (vegeu l’apartat d’Esports), el nou Parc
del Centre...
La via pública del poble s’ha continuat millorant, amb actuacions integrals al carrer Tarragona, a la placeta de Cal
Xico o a la plaça davant del Camp de futbol, a més altres petites actuacions de cap a cap de tota la vila.
La transformació del centre del poble, amb la

gut retornar a tots els papiolencs una
placeta històrica molt estimada al bell
mig del poble. L’obra estava planejada
per a més endavant però l’oportunitat
del FEIL va possibilitar-ne l’execució.
Aquest fons també es va utilitzar per

E

l Parc del Centre ha transformat
un espai central al mig del poble
que s’ha recuperat per a tots els habitants del Papiol. El Parc, amb prop de
3.000 metres quadrats, compta amb
zones útils per passejar, amb altres de
lúdiques específiques per als infants i
amb bancs per seure i prendre el sol en
cadascuna de les quatre terrasses que
el componen. D’aquesta manera s’ha
recuperat un espai que antigament només era de pas. El Parc del Centre, a més
a més, ha estat escollit, en una mostra
organitzada a la ciutat de París, com
una de les millors obres d’arquitectura
contemporània a tot Catalunya en els
últims cinc anys.
L’edifici de 14 habitatges
públics de l’avinguda Generalitat ha estat guardonat, durant aquest mandat, en
la 2a Triennal d’Arquitectura i
Urbanisme del Baix Llobregat,
Alt Penedès i Garraf ’08 en la
categoria de Nova Planta Residencial Plurifamiliar.
Per a la placeta de Cal Xico
es va utilitzar el Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL) que es
va posar en marxa a tot l’Estat
com a instrument per reactivar l’economia. Amb aquesta actuació s’ha vol-

de la línia. Arreu del poble s’han
construcció del premiat parc del Centre, de la
fet diverses actuacions que han
placeta de Cal Xico i la renovació del carrer
millorat les línies de baixa i miTarragona, ha estat una de les actuacions més
tja tensió amb col·laboració amb
importants de la legislatura.
Fecsa s’han realitzat inversions de
el carrer Torrent de les argiles amb
millora per més de 500.000 euros.
col·laboració dels veïns.
S’han soterrat diverEl poble ha vist com a final d’aquest any
sos trams de xarxa
s’han renovat tots els contenidors del
elèctrica i s’ha apospoble, que ara ofereixen una imatge
tat per la millora de
unificada i tenen una aparença visual
l’eficiència energètica
més harmònica. A més, s’augmentarà
en els nous enllumeel nombre de rentats dels contenidors
nats, com el del carrer
de les fraccions de rebuig i d’orgànica i
Tarragona o el de la
s’incorporarà el rentat dels contenidors
zona del Trull.
de paper/cartró i vidre.
Les obres de reforma
La nova rotonda d’entrada al poi millora del carrer
ble ha estat una actuació significativa
Tarragona han transformat aquesta
que ha millorat l’accés al Papiol. A més,
artèria principal del poble mitjançant
s’ha incorporat a la zona d’entrada al
una actuació integral que va del pavipolígon una benzinera que ha milloment del carrer a la substitució de l’anrat de manera important la vida dels
tic clavegueram o la implementació
conductors papiolencs, que ja no han
d’un nou enllumenat. També s’ha pad’anar a omplir el
vimentat de nou el carrer Lluís Compadipòsit de benzina
nys, el carrer Major i tota l’avinguda
als pobles veïns.
Generalitat. També s’ha urbanitzat

“El parc del Centre, la placeta de
Cal Xico, el carrer Tarragona, la
nova benzinera i la nova rotonda
d’entrada al poble destaquen com
les actuacions més rellevants”
a la reurbanització de l’accés a la zona
esportiva, al carrer Joaquim Blume,
que estava molt castigat per les condicions geològiques del poble.
Les actuacions del dia a dia també
han ajudat a anar millorant el poble. Una
de les més destacades ha estat l’enderroc
de l’antic transformador de l’avinguda
Generalitat, que ha millorat la xarxa elèctrica de la zona i ha inclòs el soterrament

Les obres no han parat, tot i la crisi, gràcies
al bon estat econòmic del poble i
a la planificació a curt i llarg termini.
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Benestar social, salut i treball
La inauguració del nou Hospital Moisès Broggi a Sant Joan Despí ha ampliat el marc sanitari del Papiol
que, juntament amb la recent obertura del nou centre d’atenció primària a Molins de Rei, acabarà de
completar-se amb el nou ambulatori del Papiol, per al qual ja s’han fet els primers passos.
Els serveis assistencials s’han transformat gràcies a una nova gestió integral amb el nou Centre
de Serveis per a la Gent Gran, així com també s’han ampliat el nombre de noves actuacions, com
el programa d’arranjament d’habitatges per a gent gran, el servei de teleassistència... Així, s’ha
convertit en una de les àrees amb més dotació econòmica i recursos de l’Ajuntament.

L

a posada en marxa de l’Hospital
de Sant Joan Despí, Moisès
Broggi, és una clara mostra per garantir un servei sanitari públic descentralitzat i en què es potencien la
proximitat dels ciutadans i la qualitat
en l’atenció sanitària. A la porta de
l’hospital arriben actualment deu línies d’autobús i dues de tramvia i s’espera que en un futur s’hi faci també
una parada de la línia 3 del metro de
Barcelona. El Papiol connecta amb
l’Hospital mitjançant un servei públic

ha fet l’Ajuntament del Papiol respecte a la necessitat d’accessibilitat
pública al nou hospital, dóna resposta a les necessitats dels usuaris
pel que fa a l’accés amb transport
públic a l’hospital.
L’alcalde del Papiol, Albert Vilà, va assistir a l’acte de col·locació de la primera
pedra del nou CAP que s’ha construït
a Molins de Rei durant aquest mandat
i que ja dóna servei a tots els papiolencs i papiolenques. El nou centre permet 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.
Alhora s’ha treballat per trobar
solucions a l’emplaçament del que
serà en un futur el nou ambulatori
del Papiol.
La crisi afecta sobretot les classes menys
acomodades de la societat, i també del

“La construcció del nou Hospital
Moisès Broggi, del nou CAP de
l’àrea Molins de Rei-el Papiol i els
primers passos per aconseguir un nou
dispensari per al Papiol estan canviant
el marc sanitari del nostre poble”
de transport amb autobús: la línia L67
de Castellbisbal a Barcelona ha incorporat en el seu trajecte una parada al
nou hospital. Aquesta millora, que ha
estat una de les grans demandes que

El benestar de la Gent Gran
ha estat una de les prioritats
destacades d’aquest mandat.

nostre poble, i és per això que es
necessiten polítiques que apostin perquè tots els habitants puguin accedir
a uns serveis mínims. L’Ajuntament
ha treballat, en aquest mandat, dins
la seva Àrea de Serveis Bàsics, en el
projecte de teleassistència (90 aparells
instal·lats a la població) i en tramitacions diverses d’ajudes a estades residencials, lleis de dependència, prestacions per cuidador no formal, beques
menjador, ajuts d’escolarització, graus
de disminució, de suport en l’atenció a
domicili, ajuts d’urgència en casos de
risc social... També ha impulsat, entre
d’altres, el programa d’arranjaments
de pisos per a la gent gran.
El nou Centre de Serveis per a la
Gent Gran del Papiol ha estat confiat
a l’empresa cooperativa Suara, amb
una llarga experiència en gestió arreu
de Catalunya. Té una cura especial de
l’atenció de les persones grans amb dependències i alhora s’encarrega de la
dinamització del Casal d’Avis Alexandre Figueras. Al costat del Centre de
Dia s’ha instal·lat, també, un nou espai
lúdic i de salut per a la gent gran.

El Servei Local d’Ocupació, que ha
intensificat la seva oferta en aquests
anys de crisi amb més personal dedicat
a la dinamització, s’ha complementat darrerament amb el Club de feina
el Papiol. Els usuaris del Servei Local
d’Ocupació disposen d’aquest nou
servei per tal de facilitar-los la inserció
laboral. El servei compta amb carpetes
amb les ofertes de la comarca, models
d’eines de recerca de feina, informació
sobre l’oferta formativa de la comarca,
ordinadors connectats a la xarxa per
poder fer una recerca per Internet, revistes amb ofertes laborals, etc.
L’Ajuntament ha fet un esforç important a l’hora d’activar la contractació d’empreses en aquests moments
de crisi per tal de contribuir a la generació de treball.
L’alcalde del Papiol forma part de la
comissió d’alcaldes que s’ha format per
liderar la nova Agència d’Innovació
del Baix Llobregat, un ens que vol
sumar competitivitat al nostre territori
apostant per les oportunitats que ens
brinda la societat de la informació i el
coneixement.

REPORTATGE

Economia

Educació

El Papiol és un poble petit que treballa amb un pressupost ajustat. Tot
i els moments de crisi, en aquests últims quatre anys ha augmentat el seu
pressupost fins als 5.570.467 euros
d’aquest 2011. Una consolidació pressupostària que facilitarà el manteniment de tots els serveis als ciutadans.

L’educació dels papiolencs es vertebra de forma especial a través de l’ensenyament
a l’escola. L’Ajuntament treballa com a responsable de l’Escola Bressol i col·labora
amb el CEIP Pau Vila i amb els instituts de Molins de Rei, on estudien la majoria
de joves del poble.
A més a més, s’han endegat diverses línies d’actuació en el camp educatiu a
través de diferents serveis com el Servei Local de Català, el Punt Jove, el Casal
de Gent Gran Alexandre Figueras o l’Escola Municipal de
Música i Dansa Miquel Pongiluppi.

E

l Papiol ha aprovat els pressupostos del municipi, cada
any d’aquest mandat en temps i
forma, a diferència d’altres municipis de Catalunya. D’aquesta
manera es pot treballar des del primer dia de l’any amb el pressupost
assignat de manera clara, cosa que
facilita enormement la gestió del
municipi.
El Papiol presenta els comptes generals de l’Ajuntament a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, la institució encarregada
de fiscalitzar la gestió econòmica,
financera i comptable del sector
públic català, un gest de transparència important. Prop del 40%
dels ajuntaments de Catalunya no
ho fan.
L’Ajuntament del Papiol ha apostat
per una clara política de contenir la
pressió fiscal per als seus ciutadans.
No ha apujat cap impost ni taxa
que afecti directament les persones
durant aquest mandat. L’augment
de l’IBI respon a l‘actualització del
cadastre que va realitzar l’Estat espanyol.

D

el 0 als 3 anys els papiolencs més
petits poden anar a l’Escola Bressol El Cucut. La llar d’infants és municipal i compta, actualment, amb 61
places. Un 10% dels alumnes reben ajudes públiques. L’Ajuntament ha estudiat la viabilitat d’una futura ampliació
de l’Escola Bresol, però
actualment no existeix
una demanda provinent del mateix Papiol
prou consolidada i suficient per promoure-la.
El gruix de l’alumnat
estudia al CEIP Pau
Vila, que acull els
nens i nenes dels 3 als
12 anys. En els últims
quatre anys l’alumnat
ha augmentat en 80
alumnes fins arribar als
350. El CEIP Pau Vila
respon a un model d’escola inclusiva, oberta al seu medi i coeducadora. L’Ajuntament col·labora en
diferents programes de l’escola conjuntament amb l’AMPA, com en el projecte
de l’Hort o en la renovació d’equipaments informàtics, i alhora treballa per
facilitar informació d’ajuts i beques que
s’ofereixen des de totes les administracions a les famílies amb necessitats.
L’Ajuntament està present en els
consells escolars dels instituts de
Molins de Rei i en fa un seguiment
dels alumnes, especialment d’aquells
amb necessitats especials. A més, gestiona l’autobús que agafen els alumnes
per viatjar fins als dos instituts de Molins de Rei, el Lluís de Requesens i el
Bernat el Ferrer.

L’Ajuntament vetlla per la bona
educació dels papiolencs, en la
mesura de les seves competències, des
de l’educació infantil fins a la fi de
l’educació obligatòria.

El Casal d’Avis Alexandre Figueras
ha mantingut els serveis amb diversos
tallers que van des de la plàstica a la risoteràpia o la psicomotricitat, i ha aug-

El Servei Local de Català de l’Ajuntament compta actualment amb 34 alumnes i un total de gairebé 200 alumnes
s’han inscrit als cursos de català per a
adults des de l’any 2008. A més, ha dut
a terme dues edicions del programa del
Voluntariat per la llengua, en les quals
hi han participat un total
de 40 persones
i s’han constituït 23 parelles
lingüístiques.
L’Ajuntament
ha impulsat el
Casal d’Estiu
per proporcionar als nois i noies del
Papiol i a les seves famílies un espai
d’oci, potenciador del civisme i el
respecte a la natura durant el temps
d’estiu que els pares encara treballen
i l’escola ha acabat.

“La potenciació dels espais de cultura
i esport per als més joves s’inscriu en
un concepte d’educació que va més
enllà del currículum escolar”
mentat el nombre de xerrades. Durant
aquest mandat també s’han programat
diverses conferències a l’auditori de l’Escola Municipal de Música i Dansa. El
Punt Jove també ha programat cursos,
tallers i diferents sessions informatives.
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Transports

Comunicació i participació

La nova estació de Rodalies, amb la
construcció del pas inferior i la consecució
definitiva que tots els trens que passen
per la nostra vila parin al Papiol, ha marcat el mandat d’aquests últims quatre
anys. La consolidació del Bus de l’estació,
amb 500.000 usuaris, a un preu de 0,30
euros el viatge, ha estat també molt
significatiu.

L’

estació de Rodalies s’ha transformat
totalment amb la
m
cconstrucció d’un pas inferior
i d’uns ascensors per
f
accedir
a les vies. Els trens
a
que passen per l’estació del
q
Papiol ja hi paren tots, fet
que n’augmenta la freqüència de pas. S’ha aconseguit
així una de les reclamacions històriques del poble. L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits amb Renfe per a la futura
renovació de l’aparcament de l’estació.
Els 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.
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
que molts viatgers utilitzen per fer desplaçaments per dins del poble. L’Ajuntament ha posat a disposició de totes
aquelles persones majors de 65 anys del
Papiol la targeta taronja anual. Pagant 12 euros tenen dret a l’us del bus
de l’estació durant tot l’any.
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 Barcelona (AMTU).
L’AMTU té com a finalitat contribuir a
la millora constant dels serveis públics
de transport al nostre poble.

A

mb els 50 números del De Bat a
bat, la revista municipal del poble s’ha consolidat gràcies a un treball
important a l’hora d’explicar l’obra
de govern a la població que, tal com
recull la llei, és una de les seves obligacions més importants.
El nou web de l’Ajuntament del
Papiol també ha volgut facilitar a la
població l’accés a tota la informació

mitjans de comunicació. La ràdio
té una gestió que, tot i ser municipal, fa gala d’una transparència i
una independència dels interessos
polítics que té el suport del govern
del poble, i que és un exemple de
com han de treballar els mitjans
públics d’informació. L’alcalde del
poble ha iniciat a la ràdio el programa L’alcalde respon en què, una

“L’impuls de Papiol FM, la publicació periòdica
del De Bat a bat (que ja ha arribat als 50
números) o la renovació del web de l’Ajuntament
del Papiol han estat accions decidides per
millorar l’espai comunicatiu al poble”
municipal, així com facilitar-li l’accés
a les gestions telemàtiques. Es tracta
d’un web modern que té possibilitats
d’escalabilitat, a partir d’estendre la
informació i els serveis.
Papiol FM, la ràdio municipal del
poble, s’ha consolidat com un espai
molt important de projecció de la vida
associativa i cultural de la població, i
ho ha aconseguit brindant un primer
contacte a molts papiolencs amb els

vegada al trimestre, contesta a les preguntes que li fan tots els papiolencs,
sense limitacions, sobre la marxa del
poble.

La implantació d’un model
participatiu a Papiol FM ha estat
una de les claus del projecte
comunicatiu de l’Ajuntament.

REPORTATGE

Ciutadania, cohesió social i territori
La cohesió social del poble, la defensa del territori i dels drets de la ciutadania han tingut moments molt importants al
llarg d’aquest mandat. Per una banda, s’ha creat el registre municipal d’unions de parella i s’han començat els actes de
benvinguda a la comunitat dels infants del Papiol.
L’Ajuntament ha defensat, des del municipi, la creació de la nova Àrea Metropolitana de Barcelona i la creació de Collserola
com a parc natural. També ha reclamat a Foment la reconsideració de les obres de l’enllaç entre l’AP-7 i l’A-2, ha defensat
que l’ermita de la Salut és del Papiol davant l’Ajuntament de Sant Cugat (de moment, s’ha aconseguit que el dictamen fos
favorable al nostre poble) i s’ha guanyat un contenciós amb autopistes de l’estat i aquest acabarà pagant al poble.

L’

Ajuntament crea el Registre Municipal d’Unions Estables de
Parella, tant heterosexuals com homosexuals, atesa la necessitat de forma-

es compromet, conjuntament amb la
seva família, a vetllar per la seva educació i a defensar i garantir els seus drets.
Els actes de benvinguda no tenen efectes legals ni pressuposen
cap privilegi o preferència pels nens i nenes
acollits en l’accés als serveis municipals. Els actes
han gaudit d’una gran
acceptació.
L’Ajuntament del
Papiol ha creat una
nova figura, la de
Defensora
del
Poble (Olga Cervelló), que vol
ajudar tots aquells papiolencs que
no se sentin ben atesos per

“La defensora del poble i el
registre estable d’unions de
parella han estat dues de les
actuacions per enfortir els
drets de tots els ciutadans”
litzar les relacions basades en un model
de família que no està fonamentat exclusivament pel vincle matrimonial.
L’Ajuntament ha iniciat durant aquest
mandat els actes de benvinguda a
la comunitat dels infants del Papiol. Es tracta d’un acte de caire social
en virtut del qual el poble fa públic un
reconeixement d’acolliment al nen o
nena que ha nascut o viu al Papiol i

Els actes de benvinguda
als nous papiolencs s’han
transformat en uns dels
més emotius d’aquest
mandat.

l’Ajuntament a l’hora de trobar solucions als seus problemes. De la totalitat de municipis de Catalunya, només
una cinquantena disposen d’una figura
d’aquestes característiques.
La nova Àrea Metropolitana de
Barcelona s’ha fet realitat, amb la
participació de tots els municipis implicats i de la Generalitat de Catalunya, que va aprovar el projecte de llei.
Es fa així un pas endavant per unir tots
els municipis integrats en la suma d’esforços i objectius comuns.
L’Ajuntament ha treballat fort i valent
perquè la Comissió de Delimitació Territorial del Departament de Governació
i Administracions Públiques dictaminés
a favor del poble, en relació amb l’ermita de la Mare de Déu de la Salut.
Segons la citada comissió, i contra la
voluntat de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, l’ermita es troba al 100%
al nostre municipi. Aquesta resolució,
actualment, encara no és ferma però,
segons els experts, finalment sempre
s’aproven els informes tècnics.

La demanda per reprendre l’enllaç entre
l’AP-7 i l’A-2 encapçalada, entre d’altres,
pel nostre Ajuntament, ha acabat de
forma positiva.

L’Ajuntament del Papiol s’ha unit a set
municipis més del Baix Llobregat i del
Vallès per reclamar al Ministeri de Foment que reconsideri la decisió d’aturar les obres d’enllaç entre l’AP-7 i
l’A-2 per fer-hi una connexió directa,
de manera que s’acabi amb el laberíntic itinerari que s’ha de fer actualment
per connectar les dues vies.
Després d’un intens treball legal, tècnic i polític, l’Ajuntament ha estat un
dels pocs pobles de la zona que ha guanyat un contenciós amb l’empresa
que gestiona les autopistes que ha
repercutit en benefici del poble.
Durant aquest mandat la feina de l’Ajuntament i dels seus treballadors s’ha dirigit
a ampliar el terreny de les subvencions
supramunicipals i de diferents empreses a les quals
es pot optar. D’aquesta manera s’ha ampliat el marc de
les
l actuacions subvencionables
b i s’han superat en aquest
mandat
els 6 milions d’euros
m
en benefici del poble.
A causa dels moments de
crisi
cri econòmica que pateixen
principalment les classes més
pri
desafavorides, els membres
de la Corporació Municipal
han considerat oportú reduir les
retribucions dels seus membres en
un 5%.

juliol 2010

11

31

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
/ 25 26 27
24

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30
7
14
21
28

Dv Ds Dg

Dj

Dl Dm Dc

Gener

2011

El Papiol

Dj

5 6
12 13
19 20
26 27

Dv Ds Dg

1 2 3 4
7 8 9 10 11
14 15 16 17 18
21 22 23 24 25
28

Dl Dm Dc

Febrer
7
14
21
28

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

Dl Dm Dc

3
10
17
24
31

Dj

4
11
18
25

5 6
12 13
19 20
26 27

Dv Ds Dg

Març

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28

31

3 4 5 6
10 11 12 13
17 18 19 20
/ 25 26 27
24

1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

7
14
21
28

Dv Ds Dg

Dj

Dl Dm Dc

Octubre

Dv Ds Dg

Dj

Dl Dm Dc

Juliol

31

7
14
21
28

1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Dv Ds Dg

3
10
17
24
31

4
11
18
25

Dj

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

Dv Ds Dg

1
8
15
22
29

2
9
16
23
30

3
10
17
24

Dj

4
11
18
25

5 6
12 13
19 20
26 27

Dv Ds Dg

Novembre

2
9
16
23
30

Dl Dm Dc

1
8
15
22
29

5
12
19
26

Dj

Agost
Dl Dm Dc

24

4 5 6 7
11 12 13 14
18 19 20 21
25 26 27 28
30

2 3 4
9 10 11
16 17 18
/
/ 25

1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30
23

Dl Dm Dc

Dv Ds Dg

Maig

Dj

Dl Dm Dc

Abril

6 7
13 14
20 21
27 28

Dl Dm Dc

5
12
19
26

3
10
17
24

4 5
11 12
18 19
25 26

Dv Ds Dg

1
8
15
22
29

Dj

2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30

Dv Ds Dg

1
8
15
22
29

Dj

2 3 4
9 10 11
16 17 18
23 24 25
30

Dv Ds Dg

Desembre

6 7
13 14
20 21
27 28

Dl Dm Dc

5
12
19
26

2
9
16
23
30

Dj

Setembre

6 7
13 14
20 21
27 28

1
8
15
22
29

Dl Dm Dc

Juny

REPORTATGE

Medi ambient i pagesia

Seguretat

L’Ajuntament del Papiol ha treballat de forma important per defensar i potenciar el medi ambient al nostre
municipi. En aquest mandat s’ha patit una derrota i s’ha aconseguit una victòria important. La resolució del
Tribunal Suprem a favor de l’empresa FCC respecte al rebliment de la pedrera Berta ha posat el poble en alerta.
Gràcies a la ferma resolució de l’Ajuntament, no ha tingut conseqüències i la Pedrera segueix lliure de bales.
La declaració del Parc Natural de Collserola ha donat una victòria molt esperada a tots els defensors del medi
ambient. Des del consistori s’han potenciat diferents programes, de forma especial, a través de la Deixalleria.

Durant aquest mandat s’han complert els
25 anys de la Policia Local del Papiol. Ha
destacat de forma especial l’arribada dels
Mossos d’Esquadra al nostre territori i
s’ha culminat amb la creació de la Junta
Local de Seguretat, un equip de treball
que reuneix les diferents administracions
implicades en la seguretat del poble.

L

a feina de l’Ajuntament del Papiol,
que ha actuat dins del
Consorci del Parc de Collserola com un dels impulsors i ferms defensors de la
declaració de Parc Natural, ha
estat molt important perquè
finalment la Generalitat de
Catalunya hagi declarat parc
natural el Parc de Collserola.
Les més de 8.000 hectàrees
d’aquest vast territori natural,
una part del qual forma part del
nostre municipi, estaran protegides com cal, després de molts anys de
reclamació.
El Tribunal Suprem de l’Estat espanyol
(TS) va fallar a favor de les al·legacions
de l’empresa FCC i va desestimar el recurs de l’Ajuntament del Papiol davant
el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que demanava que la

El treball a la Deixalleria, la sensibilització dins la població i la
renovació de tots els contenidors han estat actuacions a favor
d’una recollida de residus que aposta per un model sostenible.

municipi durant aquest
mandat i ha aconseguit l’objectiu bàsic
de potenciar el dret dels consumidors
i consumidores a exercir un consum
sense generar residus i respectuós amb
el medi ambient. Una de les accions
principals de la campanya ha estat
la creació de la Xarxa de Comerços
Verds del Papiol, formada per diferents
comerços que han incorporat una sèrie

“Durant els últims anys, l’Ajuntament
del Papiol ha estat, dins del Consorci del
Parc, un dels màxims defensors de la seva
transformació en Parc Natural”
pedrera Berta es reblís només amb
terra i runes. L’alcalde del Papiol, Albert
Vilà, va declarar que “el poble està en
màxima alerta” i que “continuarem
lluitant, com hem fet des de fa prop de
10 anys des de l’Ajuntament, perquè
això no sigui possible”. De moment no
s’ha fet cap pas més en aquest sentit i la
pedrera Berta segueix lliure de bales.
S’han potenciat diferents programes,
en especial “Al Papiol, reduïm els
residus”, que s’ha desenvolupat al

de mesures de reducció de residus als
seus establiments.
El Papiol ha signat el PAES, el Pacte
d’Alcaldes per a la Sostenibilitat, que
es marca com a fita un ús eficient de
l’energia que faci possible un estalvi
energètic net.

Les actuacions en l’enllumenat públic
s’han adaptat a les millors condicions
d’estalvi energètic i l’Ajuntament iniciarà a final d’aquest mandat una actuació per cobrir el CEIP Pau Vila amb
plaques solars.
El riu Llobregat al seu pas pel Papiol s’ha restaurat amb l’objectiu de
millorar ambientalment el territori
des del punt de vista ecològic, com
a sistema natural, per recuperar al
màxim els seus valors naturals i la
seva biodiversitat.
El Papiol ha potenciat la festa gran de
la pagesia, la Festa de la Cirera, recolçant aquest dia gran de tots el pagesos del Papiol.
L’Ajuntament, des de la seva posició
al Parc Agrari, ha impulsat la nova
normativa d’usos del parc per contribuir a una millora en la seva organització. Alhora, s’ha treballat en la
consolidació de les subvencions per
als pagesos del poble.
S’ha impulsat la construcció d’un nou
col·lector de reg i s’han construït
nous pous per millorar l’accés dels
pagesos al reg. Alhora, s’han tancat
alguns camins per evitar els robatoris que han afectat diversos pagesos
del poble.

Els Mossos d’Esquadra han assumit
en aquest mandat les funcions policials en l’àmbit territorial del nostre
municipi. El Papiol ha quedat inclòs
en l’Àrea Bàsica Policial de Sant Feliu
de Llobregat, on s’hi ha construït una
nova comissaria, juntament amb deu
municipis més. Al Baix Llobregat, hi
treballen prop de 600 mossos.
Al final d’aquest mandat s’ha creat la
Junta Local de Seguretat del Papiol
en què representants polítics i de seguretat del poble i del país determinen les prioritats, les accions especials, les campanyes de prevenció i
l’acció policial i la seva coordinació
amb tots els serveis públics que operen al municipi en matèria de seguretat.
La Policia Local ha complert 25
anys durant aquest mandat. La seva
funció principal: “donar seguretat al
municipi totes les hores del dia de
tots els dies de l’any”, una feina per
la qual es treballa amb molta atenció
i s’hi dediquen tots els esforços necessaris. Un 80% del temps s’utilitza
per fer serveis de proximitat, ja que el
Papiol és un dels municipis del Baix
amb un índex
més baix de delinqüència.

El policia municipal
Francisco Company
va cumplir els 20
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anys de servei

REPORTATGE

Festes
L’Ajuntament ha seguit potenciant les festes del poble, especialment la seva Festa Major, amb la implicació cada vegada més
important de les penyes en l’organització i el disseny, com una manera d’apropar encara més la festa a les diferents voluntats
del poble. La festa ha viscut una reorganització important amb l’ampliació del nou cap de setmana esportiu de Festa Major,
que ha permès una major participació, desconcentrant les activitats que a vegades se
solapaven.

La
L Festa de la Cirera s’ha millorat amb la incorporació dels mercats
medieval i tradicional i ha convertit
el nucli antic del poble durant un cap
de setmana de primavera en un espai
diferent, atractiu per a tota la família,
celebrador de les tradicions i dels valors ancestrals del nostre poble. Any
rere any ha tingut més repercussió en
l’àmbit comarcal i rebem més visitants
dels pobles del voltant per compartir
amb ells la nostra festa.
L’11 de setembre, la Festa Nacional
de Catalunya, i la Festa de la Flama
del Canigó, són les dues festes de contingut nacional més
importants del poble. De manera especial, l’11 de setembre
marca l’entrada del curs polític i social al poble i se celebra
fent una ofrena al monument

L

a Festa Major del Papiol reuneix tots els papiolencs i papiolenques durant els últims dies del mes de
juliol. La qualitat dels espectacles programats i la participació dels vilatans
són les notes més destacades. L’últim
any es va incorporar una gran carpa a
l’escola Pau Vila per millorar la qualitat dels actes que s’hi representaven.
La Festa Major d’Hivern ha passat a ser
un moment en què prenen rellevància
les activitats i els sentiments més tradicionals.
La nit de Reis i la festa de Carnaval
són dues de les activitats més participatives de l’any que l’Ajuntament
ha seguit celebrant en les mateixes
condicions, tot i els moments de
crisi. Són dues de les festes amb més
participació popular de l’any.

La rua de Carnaval i la Nit de Reis
són dues de les festes tradicionals
amb més participació ciutadana.

El paper de les penyes a la Festa Major
i el desdoblament de les activitats
esportives i culturals ha estat cabdal per
augmentar la participació en aquests
darrers anys.

de Rafael Casanova per part dels
grups polítics i entitats que així ho
desitgin. El primer cap de setmana
de setembre es celebra l’Aplec de la
Salut, una de les festes més tradicionals del poble.

VIDA POLÍTICA

Primer,
el Papiol

Catalunya
i el Papiol

Tancant
un cicle

Els mesos anteriors a les eleccions municipals són
una època d’explicació i de fer balanç de la gestió
realitzada durant el mandat. L’oposició intenta
presentar-se a la població com a partits clau per al
poble i el partit de govern presenta un balanç de la
feina feta. Els ciutadans són els que valoraran tot el
que s’ha fet.
La importància de les obres, la qualitat dels serveis,
la vitalitat dels nous equipaments, l’eficiència del
transport urbà, la potenciació de les festes... Totes
aquestes fites aconseguides durant els últims quatre anys no s’haurien assolit sense una guia imprescindible: els nostres valors.
Des de Junts pel Papiol sempre hem donat molta
importància als valors perquè és, en definitiva, una
de les essències del nostre partit, allò que uneix
tanta gent dins el poble amb diferents sensibilitats
i que ens fa confiança des de fa anys, allò que ens
fa anar a tots en la mateixa direcció.
L’esperit de treball, la convicció que des de l’Ajuntament s’ha de treballar de manera intensa i
constant; el diàleg amb els ciutadans per saber
què volen, què necessiten i què opinen de les actuacions que va posant en marxa l’Ajuntament;
l’honradesa dels nostres regidors i del nostre alcalde, un aspecte del qual n’hem de fer bandera;
la transparència de l’acció de govern, i, sobretot,
el treball en benefici de tots els papiolencs, lluny
sempre dels interessos particulars..., són valors als
quals no pensem renunciar, perquè formen part de
l’ADN de Junts pel Papiol. No podem donar cap
pas enrere.
Les obres són importants, els serveis són importants i estem satisfets del balanç que sobre aquests
aspectes presenta l’Albert Vilà i l’equip que l’ha
acompanyat a l’Ajuntament. Però repetim, el més
important, el que dóna la força per aconseguir tot
el que hem assolit en els últims anys, són els valors que acompanyen l’acció del govern: el treball
constant i honrat en interès del Papiol i en benefici de tots, sense interessos particulars.

Eleccions a la Generalitat
Aquesta tardor hem passat una campanya electoral intensa. Com vàrem apuntar en el darrer
De Bat a bat, es varen debatre temes crucials per
a tots: la crisi social, econòmica, institucional i
de país.
Convergència i Unió, encapçalada per Artur Mas,
va assolir una majoria suficientment sòlida i forta
per governar, i ara té el repte de gestionar adeqüadament la Generalitat; haurà d’adoptar mesures
econòmiques i socials i recuperar totes les competències estatutàries...
Confiem en l’Artur Mas i en el seu equip a fi d’assolir aquestes i altres fites, que tornin la dignitat
nacional, el respecte institucional i la prosperitat
a Catalunya.
Des d’aquestes línies, volem agrair la confiança
dipositada pel país en aquest projecte, el nostre
projecte, i de manera molt especial a la ciutadania
del Papiol, qui en un 40% ha donat suport a la
gent de CiU.

El 2011 ens obliga a fer balanç, ja que és any
d’eleccions. El proper 22 de maig la ciutadania
del Papiol elegirà un nou Ajuntament, per tant,
es tancarà un cicle i se n’obrirà un altre. Això és
democràcia.
Ara encara no farem balanç, el farem més endavant; el farem, i a fons. Ara ens preocupen i ens
ocupen alguns temes de fort ressò al poble: les
obres de la Biblioteca, les obres del carrer Tarragona i l’esfondrament visible de la zona de dalt,
davant del parc del Centre, entre altres.
De la Biblioteca, projecte en el qual ens hem implicat a fons per fer-lo realitat, falten dues coses:
primer, passar informació puntual, que existeix,
al poble sobre la marxa del projecte (en quin
punt està?, quan se’n preveu l’acabament?...) i,
segona, s’ha d’iniciar, que ja anem tard, un procés obert i participatiu per omplir la biblioteca
de contingut: com gestionar-la, activitats possibles, grau de participació ciutadana...; interrogants que han de tenir resposta detallada.
Pel que fa a les obres del carrer Tarragona, s’han
acabat tard i malament. S’ha informat els veïns
i veïnes afectats del perquè de totes les incidències? Per què s’ha acabat l’obra amb pedaços? Hi
ha hagut desviació en el cost? Qui se’n fa responsable?
Finalment, quan tindrà el poble una informació exhaustiva sobre els problemes del parc del Centre?
Com hem dit abans, no podem fer balanç; el farem més endavant, ja que encara hi ha moltes
preguntes obertes.
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Eleccions municipals
Per altra banda, també tindrem una primavera
electoral, en aquest cas, el 22 de maig, amb les
municipals, que decidiran la composició dels
ajuntaments i, entre ells, el que ens interessa, el
del Papiol.
D’entrada, volem dir que pretenem concórrer a
una campanya constructiva, positiva, en què imperin les idees, els programes i els projectes per fer
un Papiol millor!
El proppassat dilluns dia 24, l’agrupació local de
CiU del Papiol va acordar la designació del nostre
candidat a alcalde en la persona d’en Jordi Bou.
Hi confiem plenament i esperem que pugui no
només alçar-se amb la victòria, sinó que, envoltat
d’un equip potent, pugui dirigir el canvi a l’Ajuntament en profit del nostre poble. Com a número
2 l’acompanyarà el nostre darrer candidat, en
Jordi Medina, qui, per les seves obligacions professionals, ha optat per restar en un segon pla i cedir el testimoni al nostre candidat, en qui posem
la nostra plena confiança.

VIDA POLÍTICA

Plens de l’Ajuntament
del 3 de novembre, del 9 de desembre
i del 27 de gener

L’Ajuntament ha realitzat dos plens ordinaris en els últims
mesos i un d’extraordinari el 3 de novembre, on han assistit
regidors i regidores del Govern i l’oposició per debatre els
assumptes del municipi. Destaquem els temes següents:
L’Ajuntament del Papiol
se suma al rebuig pel
desallotjament del campament sahrauí d’Al-Aaiun
L’Ajuntament del Papiol es va sumar a final de novembre al manifest de rebuig pels fets d’Al-Aaiun, impulsat per la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments
Solidaris amb el Poble Sahrauí (CCASPS) i el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aquest manifest condemna el desallotjament de forma violenta
i totalment desproporcionada, per part de les tropes
marroquines, del campament pacífic de la Dignitat,
on hi havia instal·lats més de 20.000 sahrauís.
“Aquesta ha estat una victòria justa, perquè se’ns
estava perjudicant econòmicament i hem aconseguit finalment que se’ns reconegués”, ha declarat
l’alcalde del Papiol, Albert Vilà. La suma que rebrà
l’Ajuntament encara està per determinar.

El Govern treu endavant
el pressupost per al 2011
El Ple de l’Ajuntament del Papiol va aprovar el
passat 9 de desembre el pressupost del municipi
per a l’any 2011. Aquest any suma la quantitat de
5.570.467,72 euros i, segons l’alcalde, Albert Vilà, és
“un pressupost de contenció, que treballa per seguir
mantenint els serveis de qualitat i garantir els projectes de futur”.
El pressupost es va aprovar amb els vots favorables
del grup municipal Junts pel Papiol-AM (5) i del grup
municipal del PSC (1), i amb l’abstenció del grup

municipal de CiU (4) i el vot en contra de la regidora
no adscrita.
El pressupost municipal s’aprova cada any i especifica
totes les partides pressupostàries amb la consignació
econòmica corresponent. Aquest any, de la mateixa
manera que es va fer per a l’any 2010, el pressupost
s’ordena en programes i subprogrames que permeten
un millor seguiment i control de la despesa municipal. Entre altres, trobem des de la despesa en la gestió
de residus o la neteja de la via pública fins a la promoció de l’esport, el manteniment de la policia municipal, el transport públic o la promoció cultural.

L’Ajuntament lliura els
comptes a la Sindicatura
L’Ajuntament del Papiol va presentar, tal com fa
cada any, els seus comptes a la Sindicatura de
Comptes de Catalunya, la institució encarregada
de fiscalitzar la gestió econòmica, financera i
comptable del sector públic català. Ara, aquesta
institució ha publicat una llista amb tots els
municipis que han incomplert el retiment de
comptes.
Segons l’alcalde del Papiol, Albert Vilà, “la transparència de la nostra administració és un dels puntals del nostre govern i per aquesta raó presentem
cada exercici del municipi a la Sindicatura”.
La Sindicatura de Comptes de Catalunya ha publicat aquest 1 de desembre la llista dels municipis que han incomplert el retiment de comptes
generals corresponents al 2009. S’han incorporat
en aquesta llista totes aquelles corporacions locals
que no han presentat els comptes o bé que ho han
fet de manera incompleta.
En aquesta pàgina web podeu trobar els municipis
que han incomplert el retiment de comptes:
http://www.sindicatura.cat/web/guest/incompliments

L’Ajuntament del Papiol aconsegueix una compensació
de les empreses concessionàries d’autopistes que passen
pel terme municipal després d’anys de reclamació
El Papiol serà compensat per la utilització de les autopistes de peatge dins
del seu terme municipal, segons ha
establert la Justícia, després de la reclamació que en va fer el govern fa uns
anys, juntament amb altres poblacions catalanes.
“Aquesta ha estat una victòria justa,
perquè se’ns estava perjudicant econòmicament i hem aconseguit finalment
que se’ns reconegués”, ha declarat l’alcalde del Papiol, Albert Vilà. La suma
que rebrà l’Ajuntament encara està
per determinar.
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TREBALL
OFICINA D’INSERCIÓ LABORAL

El paper de l’Ajuntament
en la lluita contra l’atur
L’Ajuntament del Papiol compta amb un servei per a tots els seus habitants que ajuda les
persones del poble que estan a l’atur en el seu procés de reincorporació al mercat de treball.
L’any passat van passar per l’oficina d’aquest servei prop de 400 persones.
d’Inserció Laboral treballa
d
associada a la xarxa Xaloc de
a
rrecerca de feina de la Diputació
c de Barcelona.
L’any passat es van ajudar
prop de 25 persones a trobar
feina, “un percentatge que
no és baix –segons la responsable de l’Oficina– tenint en compte les dificultats de la conjuntura actual, que el Papiol
és un poble petit i que hi ha poques ofertes”.

EL CLUB DE FEINA
Laura Palou, responsable de
l’Oficina d’Inserció Laboral

Q

uan un papiolenc o una papiolenca sense feina
s’apunta a l’Oficina d’Inserció Laboral de l’Ajuntament, el primer que se li fa és una entrevista personal per saber la seva situació. Laura Palou, de 29 anys,
responsable de l’oficina, ens explica que “aquest és
l’inici de l’itinerari que, si tot va bé, portarà aquesta
persona a trobar feina”. A partir d’aquí es fa un seguiment de cada persona i se l’ajuda a millorar en el que
la mateixa responsable defineix com “la feina més
difícil que hi ha actualment: trobar feina”.
Des de l’Oficina d’Inserció Laboral s’anima les empreses del poble a buscar empleats dins del mateix
poble i es dóna informació i formació als treballadors
a l’atur, així com també se’ls fa entrevistes de seguiment per veure com evolucionen els seus casos.
Segons Laura Palou, a la majoria dels treballadors a
l’atur se’ls ajuda a capacitar-se en les eines necessàries
per poder buscar feina (nous canals d’Internet, per
exemple), se’ls ajuda a fer un bon currículum i una
bona carta de presentació i se’ls ajuda a millorar en
les habilitats socials que es necessiten per encarar amb
més tranquil·litat una entrevista de feina. L’Oficina
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Aquest club, associat a l’Oficina d’Inserció Laboral,
es configura com un espai de recerca activa d’ocupació que funciona des del passat mes d’abril i que ha
estat utilitzat per 200 persones durant aquests mesos
de funcionament. El club de feina obre les portes del
Punt Jove del Papiol els divendres al matí, de 9 a 13
h, i consisteix a acompanyar els aturats ajudant-los
a ser proactius i a dominar les eines bàsiques que es
necessiten a l’hora de posar-se a buscar feina.

TRES CONSELLS PER TROBAR FEINA
Per Laura Palou, responsable de l’Oficina d’Inserció Laboral

1

S’ha de reforçar la proactivitat. Actualment les
feines no arriben com abans. Són els treballadors els que han d’anar a buscar-les.

2

S’ha de reconèixer des de tots els àmbits que
avuidia “buscar feina és una de les feines més
complicades que hi ha”.

3

No s’ha de perdre ni la motivació ni l’ànim i s’ha
d’aprofitar el temps que una persona no està treballant per formar-se i fer coses de profit.

Targeta taronja per als usuaris
del bus de l’estació majors
de 65 anys
Totes aquelles persones majors de 65 anys del Papiol tenen a l’abast la targeta taronja anual del
transport públic al municipi. Pagant una quota
de 12 euros l’any, tenen dret a l’ús del servei
col·lectiu urbà del Papiol (el Bus de l’Estació, no
els serveis integrats) durant tot l’any. Podeu demanar la targeta taronja a la Oficina d’Atenció al
Ciutadà.

Nova visita de l’equip
mòbil del DNI
L’equip mòbil de DNI electrònic de la Policia
Nacional vindrà a l’Ajuntament dilluns dia 7 de
març de 2011, entre les 9 i les 13 hores. El servei, al qual s’hi podrà accedir sempre amb cita
prèvia, és per renovar el DNI (sigui per caducitat,
pèrdua, robatori, deteriorament o canvi de dades)
o per a la primera expedició, no per als passaports
ni targetes de residència d’estrangers.
La novetat del DNI electrònic respecte de l’anterior és que cal acudir a l’Ajuntament personalment al cap de tres dies (en aquest cas, dijous
10 de març) dins el mateix horari per recollir
el nou DNI, que ja estarà expedit i que només
es lliurarà al titular (juntament amb un codi
pin). En el cas de menors, també hauran de venir
personalment i ho hauran de fer acompanyats
del pare, la mare o el tutor legal.

Es busquen voluntaris
per controlar les colònies
de gats urbans al poble
Per tal de millorar la convivència
entre els gats urbans i la ciutadania, al Papiol existeixen colònies
de gats controlades. El control
l’efectuen papiolencs i papiolenques que desinteressadament s’han fet voluntaris
i voluntàries per a aquesta tasca.
D’aquesta manera, es manté un control sanitari
dels animals, amb esterilitzacions quirúrgiques,
amb la finalitat de mantenir una població estable i evitar problemes associats al zel. També
se’n controla l’alimentació donant-los pinso,
per evitar que mengin altres tipus d’aliments a
la via pública.
Si esteu interessats a col·laborar com a voluntaris
o voluntàries, adreceu-vos a l’Ajuntament.

URBANISME I VIA PÚBLICA

El Govern de l’Estat es compromet
a reprendre les obres de l’enllaç
entre l’A-2 i l’AP-7

Acaben les obres
al carrer Tarragona

L’alcalde del Papiol, Albert Vilà, juntament amb l’alcaldessa de Castellbisbal i l’alcalde de
Sant Andreu de la Barca, han liderat durant els últims mesos la protesta dels alcaldes del
Baix Llobregat i del Vallès Occidental perquè l’Estat espanyol es comprometés a finalitzar
les obres de l’enllaç entre l’A-2 i l’AP-7. Finalment ho han aconseguit.

E

l Govern espanyol s’ha compromès a finalitzar
les obres, fins ara paralitzades, després que els representants dels municipis del Papiol, Sant Andreu
de la Barca, Castellbisbal, Rubí, Terrassa, Sant Cugat,
Pallejà i Corbera es reunissin ahir al matí amb el secretari d’Estat d’Infraestructures, Víctor Morlán.
Segons l’alcalde del Papiol, Albert Vilà, “el resultat de
tot aquest procés és fruit del treball de tots aquests

ajuntaments que ens hem rebel·lat davant d’una
decisió que era dolenta per als nostres pobles i per
al conjunt del país. Hi havia molta diferència entre
els beneficis d’acabar l’actuació i els perjudicis de
deixar-la a mitges -ha prosseguit l’alcalde- i havíem
d’expressar la nostra queixa i fer sentir la nostra veu.
És un èxit de tots i el resultat serà en benefici de tothom”.
L’Ajuntament del Papiol es va unir amb set municipis més del Baix Llobregat i del Vallès Occidental (Castellbisbal, Terrassa, Rubí, Sant Andreu de la
Barca, Corbera de Llobregat, Sant Cugat del Vallès i
Pallejà) per reclamar al Ministeri de Foment que reconsiderés la decisió d’aturar les obres de l’enllaç entre l’AP-7 i l’A-2, actuació que es troba dins el terme
municipal de Castellbisbal i que es pot veure des del
nostre poble. El passat mes de juliol, els alcaldes dels
municipis que han liderat la protesta van firmar una
declaració que aportava les claus de la seva reclamació. Amb la construcció d’aquest nou enllaç es vol
finalitzar amb el laberíntic itinerari que han de fer
actualment els vehicles i unir l’A-2 i l’AP-7 amb una
connexió directa.

Moviments de terra
a l’avinguda Generalitat
L’

Ajuntament porta uns mesos estudiant els moviments de terra que estan trastocant el punt més
alt de l’avinguda Generalitat a fi de trobar una solució
definitiva que segelli per sempre més les esquerdes que
hi surten de forma periòdica. El terreny costerut del
Papiol i el fet de trobar-se en una zona argilosa sempre
ha fet més difícil la construcció al nostre poble.
Els especialistes que estan treballant en la solució d’aquest problema han informat que la causa

d’aquests moviments és l’aigua subterrània que corre
per sota terra i que després de les obres de recuperació de la placeta de Cal Xico està buscant una nova
manera de fluir pel subsòl. En el procés d’anàlisi tècnica d’aquest problema s’han col·locat al terreny inclinòmetres que controlen els moviments de terra i
piezòmetres que estudien els fluxos d’aigua. S’espera
arribar a un conclusió en breu de cara a començar-ne
l’arranjament definitiu.

A

questt mes d
de gener
ener han
h
conclòs les obres del carrer Tarragona; només manca col·locar l’enllumenat definitiu,
un enllumenat més sostenible i basat en LED, en el
termini d’execució fixat de sis mesos que marcava el
projecte.
La transformació del carrer Tarragona ha comprès la instal·lació d’una nova xarxa de clavegueram
d’aigües residuals, de noves voreres més amples que
prioritzen els vianants i són accessibles, d’un nou asfaltat i del soterrament de les línies elèctriques. Les
obres han tingut un cost total de 480.000 euros, que
ha estat finançat per l’Ajuntament i el Fons Estatal
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local de l’Estat espanyol (FEOS).
El regidor de Via Pública, Òscar Alujas, ha explicat
que “estem molt satisfets amb el resultat i amb el sistema constructiu utilitzat perquè ens ha permès reduir l’afectació als veïns: s’ha evitat obrir el carrer de
punta a punta i s’ha minimitzat l’impacte potencial
de les possibles pluges sobre les obres en marxa, gràcies a la realització del projecte per trams”.
L’Ajuntament vol fer constar l’agraïment a tots els
papiolencs i papiolenques, i de manera especial als
veïns dels carrers Tarragona, Girona i Lluís Companys, per la paciència i confiança durant tot el període
d’execució de les obres.

La nova Biblioteca

L

es obres de la Nova
Biblioteca
continuen a molt bon ritme
i es compleixen els terminis que marca el projecte executiu d’obres.
D’aquí a uns mesos estarà finalitzada.
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MEDI AMBIENT, SEGURETAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
Medi Ambient

L’Ajuntament
canvia els contenidors
del Papiol

E

ls nous contenidors de brossa ja s’han instal·lat
arreu del poble. Aquests nous contenidors ofereixen una imatge unificada i tenen una aparença
visual més harmònica. El canvi de contenidors respon al nou contracte que ha subscrit l’Ajuntament
amb l’empresa que organitza la recollida de brossa
al poble.
L’empresa s’ha compromès a canviar els contenidors
antics per aquests de nous, alhora que augmentarà el
nombre de rentats dels contenidors de les fraccions de
rebuig i d’orgànica i incorporarà el rentat dels contenidors de paper/cartró i vidre. A més, l’empresa assumeix una partida de 5.000 euros anuals destinats a
campanyes de sensibilització i participació ciutadana.

Els avantatges d’anar
a la Deixalleria

C

om més vegades aneu a la Deixalleria, més bonificació rebreu en el rebut de l’aigua. Per obtenir
el descompte, cal disposar de la targeta acreditativa
i portar els residus a la Deixalleria Municipal. L’impost, inclòs en el rebut de l’aigua, cobreix la despesa
del tractament de la brossa dels domicilis particulars.
Si encara no teniu la targeta, per aconseguir-la
només cal presentar a la Deixalleria un rebut de
l’aigua, en què s’inclou la taxa de residus, per registrar les dades.
Segons el nombre d’usos, les famílies rebreu una
bonificació econòmica anual. Les bonificacions
poden arribar a un màxim del 14% si heu anat 15
o més vegades a la Deixalleria. L’encarregada de
comprovar les dades és l’Entitat Metropolitana de
Serveis Hidràulics i Tractament de Residus. La bonificació és per any natural.

20

febrer 2011

Seguretat
Primera reunió de la
Junta Local de Seguretat

E

l passat 23 de novembre de 2010 es va celebrar,
a la sala de plens de l’Ajuntament, la primera
Junta Local de Seguretat del Papiol, en la qual representants polítics i de seguretat del poble i del
país determinen les prioritats, les accions especials,
les campanyes de prevenció i l’acció policial i la
seva coordinació amb tots els serveis públics que
operen al municipi en matèria de seguretat.
En aquesta primera sessió es va acordar la constitució
de la Junta i es va realitzar una anàlisi de l’estat de la
seguretat ciutadana al municipi. Albert Vilà, alcalde
del Papiol, va expressar que “hem formalitzat un
grup de coordinació que vetllarà per la seguretat al
poble i hem institucionalitzat unes reunions que ja
s’anaven fent abans. És un espai de diàleg i millora,

on es passa balanç i es marquen les línies estratègiques”. “Hem certificat –va prosseguir l’alcalde– que
al poble tenim un baix índex de delinqüència i alhora, en aquesta primera reunió hem expressat la
nostra inquietud per un punt a la carretera comarcal
1413 que ens sembla perillós i que s’ha d’arreglar”.
En aquest sentit, l’Ajuntament enviarà un requeriment a la Generalitat per arranjar aquest punt de la
carretera on en les últimes setmanes hi han tingut
lloc dos accidents de trànsit molt greus.

Convenis de l’Ajuntament
per millorar la seguretat Local de Seguretat

E

l passat 23 de desembre, l’alcalde del Papiol va
signar tres convenis amb el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació de la
Generalitat de Catalunya de cara a millorar la seguretat al nostre poble.
Els convenis signats són els següents:
1.- Conveni sobre les connexions als sistemes d’informació policial entre la Direcció General de
la Policia i l’Ajuntament del Papiol. L’objecte
del document és autoritzar la Policia Local del
Papiol perquè es connecti als Sistemes d’Informació Policial (SIP) i cedir-li l’accés a dades de
determinats fitxers policials amb titularitat del
Departament d’Interior.

2.- Conveni per a l’adhesió a la xarxa Rescat de
radiocomunicacions d’emergències i seguretat
de Catalunya. La xarxa Rescat es va crear per
respondre a les necessitats dels diversos cossos
de seguretat i emergències. És una xarxa de radiocomunicacions que permet la comunicació
entre usuaris i que facilita la tasca de cada cos o
col·lectiu en actuacions d’emergències o seguretat.
3.- Conveni de cessió d’ús del programari de gestió
i suport als processos de les policies locals denominat Sipcat, que és una aplicació informàtica
comuna als cossos de policia municipals de Catalunya.

La Policia Local troba una persona desapareguda

E

l passat dia 28 de desembre, una patrulla de la
Policia Local del Papiol va trobar una persona
gran malalta d’Alzheimer que s’havia perdut i de
qui s’havia denunciat la desaparició.
Els fets van succeir de la manera següent: al voltant de les 11 de la nit, una patrulla de la Policia
Local estava realitzant tasques de vigilància per la
zona de la C-1413-a i per horts propers quan van
veure un home caminant pel voral de la carretera

que semblava desorientat. Una vegada els agents
van parlar amb ell, un home de 82 anys i veí de
l’Hospitalet de Llobregat, es van adonar que podria
patir alguna malaltia, com l’Alzheimer. La Policia
Local es va posar en contacte amb la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet i els Mossos d’Esquadra, i es
va poder localitzar al seu fill, que els va comunicar
que aquell mateix matí n’havien denunciat la desaparició.

Detinguts uns lladres d’alumini al polígon

E

l passat mes de desembre la Policia Local del Papiol va avortar l’intent de robatori d’una planxa
d’alumini dins de l’empresa IMEXTAL del Papiol, on
tres persones hi van entrar trencant una tanca. Els
agents, que havien rebut un trucada d’un ciutadà
que havia vist els fets, van aturar la furgoneta amb
què els lladres es disposaven a abandonar el poble
i van comprovar que les tres persones que anaven
dins no tenien la documentació en regla i portaven
el material robat. Els agents de la Policia Local van
detenir les tres persones, que van ser traslladades a
la Comissaria dels Mossos d’Esquadra, els quals es

van fer càrrec de les diligències. Dues persones de
l’empresa afectada pel robatori van identificar la
planxa d’alumini que els havia estat sostreta.
La mateixa setmana dels fets, els Mossos d’Esquadra
van detenir prop de 43 persones relacionades amb
el robatori de metalls –coure, alumini i llautó– que
s’han anat produint al nostre país en els últims mesos. Entre d’altres, es van detenir els responsables
de diferents empreses de desguàs de Molins de Rei,
l’Hospitalet de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i
Sabadell, on se suposa que els lladres de metalls venien els materials robats.

Joventut
Nova xarxa d’ordinadors al Punt Jove del Papiol

A

quest gener s’ha instal·lat una nova xarxa d’ordinadors al Punt Jove del poble. Aquesta nova
xarxa, que consta d’un servidor Canon i set ordinadors tipus Thin Client d’HP, funcionen amb Linkat, una versió de Linux en català. Es mantenen les
quatre estacions Ubuntu amb què es va posar en
marxa el Punt Jove.
El servidor proporciona tots els serveis (programes i connexió a Internet) als diferents ordinadors, ja que aquests no porten discs durs per
emmagatzemar la informació, però sí ports USB
frontals per connectar-hi memòries USB o altres discs portàtils. Tanmateix, s’ofereix un espai
comú d’emmagatzematge al servidor en el cas
que els usuaris vulguin compartir alguna informació.
Aquest model d’instal·lació fa que els usuaris sempre es trobin els ordinadors en el mateix estat i el
fet de funcionar amb Linkat disminueix el risc de
contagi de virus i altres programaris maliciosos.

Internet lliure al poble
Actualment l’Ajuntament disposa de quatre punts
d’accés a Internet lliure: al Punt Jove, al Centre de
Lectura, a la sala d’entrada de la Casa de la Vila i al
casal de la Gent Gran. Els dos primers funcionen
amb programari lliure i els altres dos funcionen
amb Windows XP.

Notícia web
L’e-TRAM comença a funcionar
amb tres nous tràmits per Internet

L’

Ajuntament ha posat en marxa l’e-TRAM,
un mòdul de gestió municipal de sol·licituds
i tràmits per Internet integrat a la plataforma
de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).
Aquest servei permet fer tres tràmits amb l’Administració que abans només es podien fer mitjançant un desplaçament físic fins a les dependències municipals a través de la xarxa. Els tràmits
incorporats a la xarxa tenen la mateixa validesa
jurídica que els presencials.
Els tres tràmits que inauguren el servei són la instància genèrica, la cita amb un càrrec electe o un
tècnic municipal i les queixes i suggeriments. El
servei està obert i en marxa les 24 hores del dia
els 365 dies de l’any.
Aquesta nova eina fa possible que des de qualsevol lloc i en qualsevol moment, el ciutadà pugui:
1) Iniciar i formalitzar diverses gestions i tràmits
municipals en nom seu o en representació
d’un altre ciutadà.
2) Consultar l’estat i el contingut dels seus tràmits, identificant-se prèviament.
3) Rebre informació mitjançant correu electrònic i
avisos per SMS sobre la situació dels seus tràmits.
Alguns dels serveis que s’ofereixen dins el mòdul
de tramitació municipal requereixen d’un sistema
d’autenticació. La identificació digital permet:
1) Realitzar tràmits i gestions que necessiten
autenticació, com per exemple una instància.
D’aquesta manera, es garanteix que la validesa
jurídica dels tràmits sigui la mateixa que en el
tràmit presencial o en paper.
2) Consultar l’estat de les sol·licituds.
3) Omplir els formularis amb les dades personals
sense necessitat d’escriure-les.
Per realitzar aquests tràmits és necessari disposar
d’un certificat digital. Són vàlids els certificats digitals classificats per CATCERT: DNI electrònic,
Camerfirma, FNMT, Firma Professional, els propis de CATCert, etc.
Podeu trobar més informació a:
http://www.catcert.net/
Actualment només els ordinadors del Telecentre
de l’Ajuntament disposen de teclat adequat per
fer tràmits amb el DNI electrònic, però en qualsevol de les altres instal·lacions es pot fer un tràmit
adreçat a l’Ajuntament mitjançant un certificat
que estigui en un llapis de memòria.
L’Ajuntament anirà incorporant nous tràmits a mesura que es vagin adaptant a la tramitació electrònica.
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VIDA A LA VILA

Nova edició de l’acte
de benvinguda a
la comunitat dels
infants del Papiol

Vuit famílies papiolenques amb els seus fills
petits van ser els protagonistes de la festa.

gam entre els ciutadans de tot el poble, integrants, d’alguna manera, d’una gran família.
Tal com va dir l’alcalde, Albert Vilà, conductor de l’acte de Benvinguda, “amb aquest acte
volem expressar el compromís del municipi
del Papiol, de l’Ajuntament com a institució
que el representa, i també de les seves famílies
per treballar conjuntament per l’educació i la
defensa i garantia dels drets dels infants”.
L’acte de Benvinguda va acabar de la mateixa
manera que en les anteriors edicions de la ben-

E

l passat 11 de desembre va tenir lloc el quart acte de
benvinguda a la comunitat dels infants del Papiol,
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 la seva
educació i a defensar i garantir els seus drets. La Martina, l’Alba, la Queralt, l’Oscar, l’Alberto, el Joel, el Cristóbal i en Martí van ser els petits de les set famílies papiolenques que van participar en aquest emotiu acte.
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, sí que és una
celebració que vol enfortir el lli-

“L’acte de benvinguda no pressuposa
cap privilegi per als nens i nenes acollits
en l’accés als serveis municipals”
vinguda, amb la lectura del les paraules de Kenneth
David Kaunda: “Deixeu que us ensenyin”. Durant la
cerimònia dues alumnes de l’escola de
música i una professora van interpretar
en directe diferents
cançons.

La Benvinguda als papiolencs s’ha
consolidat com una acte familiar i
emotiu que agrada per la seva senzillesa
i la qualitat de les seva posada en escena.
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Una nova nit màgica
per als infants del Papiol
L’

estrella d’Orient va guiar els reis Melcior, Gaspar i Baltasar cap al Papiol i després d’un viatge
llarg van arribar al nostre poble per obsequiar tots
els nens i nenes amb els seus millors regals. L’alcalde
Albert Vilà els va lliurar la clau mestra del
poble perquè els tres
Reis Mags i tota la
comitiva que els va
acompanyar poguessin entrar a totes les
cases del Papiol sense
fer soroll i els va demanar un any ple de
“pau, solidaritat i esperança per a tots els
papiolencs”.

Al carrer, a l’Ajuntament o al pavelló, els
Reis sempre fan el seu recorregut molt ben
acompanyats per l’afecte de la ciutadania.

Per segon any consecutiu, els més menuts
van poder lliurar les cartes als Reis Mags
al pavelló municipal, tot i que alguns van aprofitar

“El poble es llença al carrer amb
els seus fills i filles per celebrar una
de les festes més participatives
del nostre calendari”
la mateixa cavalcada que va recórrer el poble per donar-los la carta. Centenars de famílies papiolenques
van acompanyar els seus fills
v
i filles, fet que ha demostrat
una vegada més la gran popularitat d’aquesta festa tradicional al Papiol.

febrer 2011

23

LA NOSTRA GENT
Manuel i Daniel González
Ens veiem al Punt de Trobada

Manuel i Daniel González, juntament amb la Yoli, la dona del Manuel, us obren les portes del Punt
de Trobada, un bar restaurant del Papiol que ha destacat en els últims mesos per una iniciativa
que ha revolucionat la memòria esportiva del poble (ens explica la seva història en Daniel).
Som del Papiol de tota la vida, els tres som
d’aquí de sempre. Fa sis anys que vam començar amb
el Punt de Trobada amb una idea clara: obrir un bar
restaurant d’ambient familiar, amb un servei ràpid i
eficaç on s’hi pogués oferir des d’un entrepà per als
treballadors que vénen a fer un mos fins a un paella,
amb un menú assequible i amb una bona relació
qualitat-preu.
El Manuel treballava al Suc de Pàmpol, la
Yoli a les oficines d’una empresa i jo (Daniel)
al departament de logística del diari La Vanguardia. Vam deixar les nostres feines i ens vam

posar a treballar; la Yoli amb alguns moments de descans perquè ha tingut dos fills papiolencs: en Víctor
i en Marc.
Som molt amants de l’esport. Ens agraden tot
tipus d’esports (especialment, el futbol) i tenim diferents televisors que emeten esports quasi cada dia. El
moment més important, perquè som culés fins a la
medul·la, és quan juga el Barça. Però també passem
els partits del Madrid, ja que tenim molt bons clients
que són madridistes.
Tenim una clientela fixa, però ens ha sorprès
la quantitat de gent que ha vingut a veure
les fotos antigues que hem penjat al local. La
idea de les fotografies va sortir del Manuel: decorar el
Punt de Trobada amb fotografies d’equips del Papiol,
de diferents esports i de diferents èpoques.
Actualment tenim més de 500 fotografies
d’equips de futbol, bàsquet, handbol masculí i femení... S’hi pot veure a tothom.
La veritat és que ens ha sorprès molt l’èxit
de la proposta. Va començar a córrer la veu pel
poble i cada vegada venia més gent a deixar-nos les
seves fotos. I després va començar a venir gent a
veure-les.
Persones grans i petites que no havien entrat mai
al Punt de Trobada, van decidir fer-ho per veure les
fotos antigues dels amics i familiars vestits de curt.
He vist alguna persona gran plorant davant
d’alguna de les instantànies. És realment emocionant, perquè t’adones que amb un petit gest, una
iniciativa feta sense pretensions, hem arribat al cor
de la gent.

PERSONAL I INTRANSFERIBLE*
1) El principal tret del teu caràcter?
Sinceritat / Sóc una mica especial, sense termes mitjos
2) La qualitat que prefereixes en un home?
Que vagi de cara / Sinceritat
3) I en una dona?
El mateix / El mateix
4) Què és el que més aprecies dels teus amics?
Que quan ho necessito, són allí / Sinceritat
5) El teu principal defecte?
Desordenat / A vegades hauria de callar
6) El color que més t’agrada?
Blaugrana / Blau i vermell
7) La flor que més t’agrada?
Rosa / Rosa
8) L’animal que més t’agrada?
Cavall / Tigre
9) Els teus escriptors preferits?
No llegeixo gaire / No llegeixo
10) Quina música escoltes sovint?
El Barrio / Rumba i rock and roll
11) Els teus herois de ficció?
Chicho Terremoto / No
12) Personatges de referència en la vida real?
Leo Messi / Leo Messi
13) El que més detestes és...
Les mentides / Tot el que sigui blanc
14) Estat actual del teu esperit?
Tranquil i feliç / Feliç
15) Quin és el teu lema?
“Mai caminaré sol” / “Treballar, treballar i treballar...”

*Les respostes del Manuel en color marró

