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EDITORIAL
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Albert Vilà, alcalde del Papiol

del 15 de gener al 20 de març

El Bus de l’Estació s’apropa als 100.000 passatgers
durant el 2012
Aquest passat 2012, el Bus de l’Estació del Papiol ha arribat als 92.000
viatgers, ha fet més de 21.000 viatges i ha recorregut 73.000 quilòmetres voltant pel poble i transportant

els veïns i veïnes de l’estació i el Trull
al centre de la nostra vila. Prop d’un
10% del total de viatges els han fet
persones que utilitzen la targeta per
a la gent gran.

L’Ajuntament posa en marxa un servei
que ajuda els papiolencs a compartir el cotxe
Aquest servei facilita el contacte entre els mateixos ciutadans que estan
interessats a compartir el vehicle privat a l’hora de fer un viatge. És gratuït
i respon a la voluntat de l’Ajuntament
del Papiol de seguir enfortint les polítiques i serveis que ajuden a preservar el

nostre entorn i el medi ambient, alhora que promou l’estalvi en el cost dels
desplaçaments habituals que fan els
habitants del poble. Podeu registrar-vos
en aquesta pàgina web de l’Ajuntament
del Papiol.
http://elpapiol.compartir.org/usuaris/entrar/

El cobrament de l’IBI es fracciona
en quatre rebuts
L’Ajuntament ha decidit fraccionar en
quatre rebuts el cobrament de l’Impost
de béns immobles que actualment es
realitzava en dues fraccions. La situació derivada de la crisi, que ha col·locat
moltes famílies catalanes en un marc
de dificultats de liquidesa, ha impulsat

aquest canvi, que té per objectiu facilitar
a les famílies i empreses el compliment
de les seves obligacions tributàries. El
cobrament de l’IBI per a aquest 2013,
doncs, es farà en quatre fraccions coincidint amb el primer dia hàbil dels mesos de maig, juliol, octubre i desembre.

L’Ajuntament renova els senyals informatius del Papiol
L’Ajuntament del Papiol ha renovat una
part dels senyals informatius del poble:
una millora dels senyals que ens ajuden
a trobar els espais i equipaments més
significatius del Papiol. Aquesta renovació va acompanyada d’una actuació
de millora de la pintura vial al poble. Di-

verses d’aquestes actuacions de pintura vial volen respondre a demandes de
veïns del poble. Entre d’altres carrers,
s’han fet actuacions de pintura vial a la
plaça de Rafael Casanova, al carrer de
l’Abat Escarré, al passatge Parellada i al
carrer del Pi.
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Ajuntament del Papiol

Gestionar el canvi

Q

uè ens impulsa a canviar? Què estan
disposats a fer els papiolencs i les
papiolenques pel Papiol? Fins a on arriba
el nostre grau de compromís individual i
col·lectiu amb el nostre municipi i el nostre entorn? Fins on pot arribar un govern
a l’hora de procurar millorar el poble?
Aquestes són preguntes que ens
hem fet tots, al llarg d’aquestes últimes
setmanes, després que la implementació
del Porta a Porta hagi sofert un vertader
pas enrere al Ple Municipal del passat 14
de febrer. I tenen resposta.
La millora del nostre poble és el motor
del canvi. Lligar-nos al present i al futur,
procurar fer les coses de la manera més
eficient i positiva possible, cercar sempre el progrés i l’excel·lència en tot allò
que fem, posar-ho tot de la nostra part
perquè les coses vagin millor...
El progrés no cau un dia del cel, com
la pluja, i el poble per art de màgia
millora. El progrés es basa en el treball
dur, en l’esforç individual i col·lectiu i en
marcar-se unes fites que tinguin beneficis reals sobre tota la població.
Des de l’Ajuntament seguirem treballant per fer realitat un Papiol que busca
totes les oportunitats per millorar. Per
això seguirem donant suport a la implementació del Porta a Porta i procurarem
tornar a reunir en un projecte molt positiu per al Papiol la complicitat de tots els
partits de la corporació municipal. Allí
és on s’ha de decidir la gestió del poble.
Tots els regidors i regidores representem el sentir del Papiol i és responsabilitat nostra ser dignes de la confiança que
les papiolenques i els papiolencs ens
han atorgat. Aquí se sustenta la credibilitat de la política.
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El Papiol tindrà horts urbans
$
L’Ajuntament ha iniciat el projecte per convertir l’antiga vinya de Cal Pepus en horts urbans municipals.
L’objectiu és donar possibilitats als papiolencs de conrear les seves pròpies parcel·les en uns terrenys
municipals que actualment es troben en desús. Les primeres estimacions permeten albirar un nombre
aproximat de 50 parcel·les, algunes de les quals, un nombre encara per determinar, es reservarien per a
families amb pocs recusos econòmics.

L

’Ajuntament ha creat un equip de treball multidisciplinar format pels tècnics de Medi Ambient, Urbanisme, Serveis Socials i Secretaria del mateix Ajuntament del Papiol per dissenyar
la implementació d’aquests horts urbans municipals, un projecte
demandat per la població amb què l’Ajuntament se sent molt còmode, ja que segueix la línia duta durant els últims anys d’afavorir i potenciar tots aquells projectes que ajudin a millorar l’entorn
natural del poble i a preservar el medi ambient.
La regidora Olga Meca ha explicat que “els projectes que
intentem portar endavant han de complir requisits com els que
compleix el projecte dels horts urbans: han de ser respectuosos
amb el medi ambient, potenciar el nostre entorn natural i beneficiar la majoria dels papiolencs, el conjunt de la població. La
implementació d’horts urbans és una idea que tenim des de fa
temps i ara hem trobat un bon moment per iniciar el camí per
fer-los una realitat ”. S’estima que els futurs horts urbans del
Papiol es posaran en marxa el darrer trimestre d’aquest any. El
grup de treball dissenyarà el regim d’utilització de parcel.les i
organitzarà el seu repartiment segons la demanda que hi hagi
de les papiolenques i els papiolencs.

		U
S’estima que els futurs
horts urbans del Papiol es
posaran en marxa el darrer
trimestre d’aquest any.
Molt més que hort
Els horts urbans tenen implícits uns valors socials molt importants per aquelles persones que hi participen. Per una banda,
són un motiu on ocupar el temps de forma saludable, amb la
millora de l’aspecte físic i de les relacions humanes. També esdevenen una forma d’estalviar en la compra de productes vegetals i, alhora, afavoreixen el treball col·laboratiu.
D’altra banda, també tenen un alt valor ambiental, ja que esdevenen nous espais verds públics en els quals l’horta és la protagonista. Els horts urbans són un bon espai per a la relació intergeneracional, perquè afavoreixen la cohesió social del poble
i poden suposar una activitat d’alt valor per a la integració a la
societat de persones amb risc d’exclusió social. Y

Els horts urbans tenen un alt valor ambiental.
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Acaba l’obra d’estabilització de la vorera
i la calçada de l’avinguda de la Generalitat
$
La vorera de l’avinguda de la Generalitat a l’alçada del Parc del Centre ja està estabilitzada, gràcies a les
obres que s’han realitzat en aquest punt del nostre poble al llarg dels darrers mesos. El projecte d’estabilització que tenia per objectiu col·locar uns ancoratges per ajudar a què els moviments de terra propis de la
nostra població no afectin la zona, ha conclòs amb èxit. Ara, només cal esperar a què les obres s’assentin
sobre el subsòl per tornar a asfaltar l’avinguda de la Generalitat i deixar arranjada definitivament la via i la
zona de vianants.

		U
Els condicionants del
terreny són imprecisos
i necessiten d’un
seguiment per ajustar
els resultats.

L

a solució tècnica que s’ha adoptat a l’hora d’afrontar els moviments de terra és descrita pels
tècnics com de “permeable i d’alta
contenció”, ja que permet ampliar
la contenció en el futur, si calgués, i
alhora augmentar el drenatge del terreny. Per al sosteniment dels talussos
s’han construït uns ancoratges que
s’han col·locat al voltant del Parc del
Centre amb una grua de més de 100
tones i una perforadora hidràulica.
També s’hi han col·locat ancoratges
flexibles i els talussos s’han cobert
amb xarxes de cables que acabaran
submergits visualment dins l’heura
que hi creix. Els moviments de terra
no es poden parar, per la qual cosa,
amb aquesta obra s’ha procurat disminuir els efectes sobre el terreny.
Avaluació i seguiment del resultat
de les obres
Malgrat els esforços i la tècnica, les
obres com aquesta, en les quals els
condicionants del terreny són tan imprecisos, necessiten d’un seguiment
que permeti ajustar els resultats.
En el cas de l’obra d’estabilització
es procedirà a l’auscultació dels ta-

lussos per fer un seguiment general
dels moviments. Alhora, també s’han
instal·lat dos inclinòmetres a 19 metres de profunditat que faran lectures
del terreny i diferents punts de comprovació tensional que permetran conèixer l’estat de la zona a causa dels
moviments de terra.
El projecte d’obres d’estabilització
de la vorera i calçada de l’avinguda
de la Generalitat ha estat liderat per
l’equip tècnic de l’Àrea Metropolitana
de Barcelona, en col·laboració amb

els serveis tècnics de l’Ajuntament del
Papiol.
El Parc del Centre
Les obres d’estabilització també han
afectat el Parc del Centre, que s’ha hagut de tancar al públic durant l’execució
del projecte. Com que el manteniment
del parc va a càrrec de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, aquesta ha decidit
aprofitar el tancament per fer-hi millores tècniques relacionades amb el sistema de reg i el sistema de drenatge. Y

Entre l’heura del Parc del Centre es poden veure els ancoratges.
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Nova actuació a la plaça
Gaudí-Baixada
de Ca n’Esteve

L

’Ajuntament del Papiol està urbanitzant tot el vial de la Baixada de
Ca n’Esteve des de la plaça Gaudí, ampliant la calçada amb doble direcció,
dotant tot el carrer de voreres a banda
i banda, soterrant les línies elèctriques
i col·locant un nou enllumenat públic.
Aquesta actuació és fruit de la negociació entre l’Ajuntament i els propietaris de Can Tintoré, la casa situada
a la plaça Gaudí del poble, que es va
enderrocar aquest Nadal.

El Parc del Centre, un espai verd al bell mig del poble.

El Papiol, un poble en moviment

E

ls moviments de terra al nostre
poble són un dels factors
característics del municipi. Aquests
es produeixen per diferents causes,
totes elles difícils de predir.
Factors geològics. El poble
està assentat fonamentalment al
damunt d’una formació superficial
argilosa. La geometria d’aquesta
formació superficial és molt difícil
de determinar, ja que manquen talls
i dades de sondeig arreu del poble.
Malgrat això, els tècnics estimen que
el gruix és força irregular i se situa
entre zones d’un i de vuit metres.
Z

Factors geotècnics. El contacte
amb el substrat argilós actua de base
impermeable de l’aigua d’infiltració
i aquesta fa lliscar els assentaments
que es produeixen a sobre. Per
diferents motius: el pendent del nivell
(que guarda relació amb el pendent
topogràfic, i el contingut (segons les
pluges) de l’aigua que arriba a sobre
el mateix substrat.

Z

Z Factors hidrogeològics. Quan
augmenta sobtadament l’aigua
d’infiltració, a causa de les pluges,
en alguns punts es presenta una
sobreacumulació d’aigua. La
càrrega hídrica crea pressions que
poden crear desperfectes al seu
voltant.
Z Factors topogràfics. El pendent
topogràfic és decisiu perquè tot
el reguitzell de factors actuïn i es
produeixin els moviments. El Papiol
presenta inclinacions superiors al
22%, un factor molt elevat per a
qualsevol població.
Z Factors antròpics La intervenció
de l’home ha estat decisiva en la
modificació de la dinàmica natural
del poble. El creixement urbanístic
ha comportat un augment de les
càrregues, la creació de pantalles
artificials per les aigües infiltrades
que han anat modificant i canviant
els equilibris del territori. Y

U
Al Catàleg del 2008
s’especificava que la zona
havia de comptar amb més
terreny pels vianants.
L’enderroc d’aquesta casa, que es
trobava en mal estat de conservació,
allibera un espai que, ja en el Catàleg
aprovat el passat 2008, s’especificava
que havia de comptar amb més terreny per als vianants. Alhora, millorarà
els accessos en direcció a la Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall. El costos d’aquesta urbanització,
encara per definir en la seva totalitat,
aniran a càrrec dels propietaris de Can
Tintoré i l’Ajuntament.
Millores a la rotonda de la Florida
Alhora que s’estan realitzant aquestes
obres de transformació del carrer s’aprofitarà per a millorar la vialitat a la zona
de la rotonda de La Florida. Per a que els
vehicles que baixen l’avinguda Generalitat puguin millorar la seva conducció es
reduirà el tram de vorera que conecta la
mateixa avinguda i el carrer Major. Y
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El que havia de ser

E

n aquest número del De bat
a bat l’Ajuntament havia d’estar explicant la implementació
definitiva del Porta a Porta, un
canvi en la gestió dels nostres
residus amb el qual recuperaríem
un 80% de les nostres deixalles;
havíem d’estar celebrant que al
poble som capaços de demostrar
amb fets la nostra defensa del
medi ambient i del preuat entorn
natural que ens envolta; havíem
d’expressar la nostra felicitat col·
lectiva per haver promogut un
pas endavant ple de compromís
individual i col·lectiu en la nostre
lluita històrica per ser un poble
que no vol abocadors...
Però això, ara com ara, no és
possible. CiU del Papiol haurà
d’explicar molt bé el seu pas enrere, perquè fins a dia d’avui les
seves explicacions són clarament
insuficients. Esperem que tant ells
com el PSC i ERC puguin reconsiderar les seves actuals posicions
respecte d’un tema que, més enllà de millorar la gestió dels residus al nostre poble, creiem que
és cabdal per a la protecció del
medi ambient del nostre municipi. Junts seguirem lluitant pel que
creiem, com hem fet sempre.

Contra la corrupció

Escola Municipal
de Música

El mitjans municipals

P

T

er desgràcia formen part de
la nostra vida diària les notícies sobre corrupció. Són com
una tortura, com un degoteig
constant, dia rere dia surten pels
mitjans de comunicació. Notícies que esquitxen els nostres dirigents polítics de tots els colors.
I mentrestant, al carrer, les taxes
d’atur estan pels núvols, els emprenedors han de fer miracles
per poder obrir un petit negoci
i els desnonaments segueixen
sense parar. Vivim dues realitats
paral·leles? A què és degut que
tot surti ara? Forma part d’una
campanya bruta de l’estat contra
el procés de sobirania que està
fent Catalunya? L’agrupació local
de CiU del Papiol condemnem
aquests fets com a ciutadans
que som i fem un crit contra la
corrupció, demanem respostes,
exigim accions per part dels nostres dirigents, que apareguin els
responsables i que la justícia actuï amb fermesa. Ja sabem que
segurament pagaran justos per
pecadors i evidentment no tots
els polítics actuen igual. Però ja
n’hi ha prou!

enim moltes coses per comentar i cada vegada tenim
més reduït l’espai a la revista municipal De Bat a bat, que
com el seu nom indica té el seu
significat en: tot obert, amplitud
de mires, res a amagar, etc. És
important que entre tots plegats,
Junts, CiU, PSC i ERC, fem un
plantejament global dels mitjans
de comunicació municipals.
Nosaltres, el PSC, en el seu
moment ja vam fer aquesta proposta, però per raons diferents
i alienes a nosaltres, que serien
llargues d’explicar, no es va poder tirar endavant. Ara, passat
un temps, pensem que és el
moment per intentar un acord
global en aquest tema; asseure’s plegats i consensuar una
línia ben definida i compartida,
posant el punt de mira en el respecte a la diversitat, la veracitat,
l’objectivitat i la fita de mantenir
la ciutadania degudament informada, ja que d’això es tracta.

A

quests dos últims anys,
Esquerra ve consensuant
amb la resta de partits polítics
els preus públics i els ajustos
de gestió que s’estan aplicant
a l’Escola de Música per garantir-ne el projecte educatiu.
La Generalitat, però, ha suprimit bona part de la subvenció
destinada a escoles de música
de Catalunya. Aquest fet fa que
els esforços econòmics fets fins
ara no tinguin l’efecte previst.
Pensem que l’actual nivell de
dèficit de l’Escola de Música és
molt elevat. En dades tancades
del curs 2011/2012, té un cost
de prop de 300.000 euros,
150.000 dels quals, assumits
per l’Ajuntament. Ens trobem
en un atzucac que ens obliga a
pensar, govern i oposició, què
podem fer per no haver de tancar l’Escola de Música i poder
oferir un bon nivell de formació
musical i un millor finançament,
atès que l’actual model no és
sostenible.

Notícies institucionals
L’Ajuntament acaba la seva reforma interior. L’Ajuntament ha conclòs la terce-

		

Homenatge al papiolenc Aitor
Ariño. L’Ajuntament ha homenatjat al jove pa-

R
R
		

ra fase de la seva reforma interior, un projecte que es
va iniciar fa deu anys amb la renovació de la planta
baixa i la façana , i que ha acabat amb l’arranjament
de la Sala de Plens i de la tercera planta. La reforma
interior de l’Ajuntament ha estat un projecte pensat,
des d’un inici, per millorar l’atenció a les persones i la
imatge exterior del mateix Ajuntament. Per aquesta
raó, es va començar amb la fase dedicada a arranjar
la façana i la planta baixa, on actualment hi ha l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.
L’última fase d’aquesta reforma també s’ha ocupat de la planta baixa, en aquest cas, de la Sala de
Plens, un espai institucional i de treball on, a més a
més de fer-hi els plens, l’Ajuntament utilitza per rebre
personalitats i celebrar-hi actes diversos com reuni-

ons, trobades, cursos o casaments. La tercera planta
de l’Ajuntament, on hi ha els despatxos de l’equip de
govern, també s’ha reformat. Els treballs de rehabilitació els han realitzat dos treball adors papiolencs contractats a través del Servei d’Ocupació del Papiol, en
col·laboració amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

piolenc Aitor Ariño, jugador d’handbol del Barça
que es va proclamar campió del món de la seva especialitat esportiva amb la Selecció Espanyola, al
campionat mundial que va tenir lloc a Barcelona el
passat mes de gener. Un reconeixement als valors
que transmet aquest jove esportista i, també, a la
feina de l’Esport Base del Papiol, on Aitor Ariño va
iniciar-se en l’esport.
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Diversos moments de la gran festa del Carnestoltes.

L’alegria i la rauxa del Carnestoltes
		2
El cap de setmana del 9 i 10 de febrer el Papiol va celebrar la seva gran festa de Carnestoltes. L’alegria i la
rauxa van prendre el poble amb la gran rua de dissabte a la nit (per a totes les edats) i del diumenge al matí
(per als més petits). La festa va portar reconeixements per a moltes de les comparses que s’havien inscrit per
desfilar per la passarel·la. ‘Barcelona m’enamora’ es va endur el primer premi.
• 1r Premi Comparses: Barcelona m’enamora. Premiat amb
vals per un import total de 300 euros a comerços del Papiol.
• 2n Premi Comparses: Los Marchosos. Premiat amb vals
per un import total de 200 euros a gastar en comerços del
Papiol.
• 3r Premi Comparses: Conchí Conchà. Premiat amb vals
per un import total de 100 euros a gastar en comerços del
Papiol.
• Premi Originalitat: Amics per sempre.
• Premi Empenta: Envàs on vas?
• Premi Minut de Glòria: Representant del Papiol a Eurovisió.

REI CARNESTOLTES 2013: Cristian Farran Barea
REINA CARNESTOLTES 2013: Loli Valenzuela Márquez
*NOTA DE L’AJUNTAMENT. L’Ajuntament del Papiol vol fer públic el
seu agraïment al grup de voluntaris que van fer possible el Carnestoltes; a totes les persones que van participar en un gran ambient de col·
laboració, cooperació i imaginació per poder tirar endavant la festa
d’aquest any amb decisió i bons resultats. També a les persones que
van col·laborar en el servei de bar i a tot l’equip humà de la Brigada,
de la Policia Local i de la Regidoria de Cultura, encapçalada per la
seva tècnica i el seu equip. Y

El llegat del músic i compositor
Miquel Pongiluppi, al Papiol

S

et caixes plenes de documents,
composicions i papers diversos
formen part del llegat del músic i
compositor Miquel Pongiluppi que la
seva família ha donat al poble del Papiol perquè s’ordeni de forma que en
un futur pugui ajudar a conèixer millor
l’obra de l’artista. Miquel Pongiluppi,
compositor català, va pasar llargues
èpoques al nostre poble, on va morir, i
en reconeixement a la seva feina i estima pel nostre poble es va donar el seu

nom a l’Escola Municipal de Música
del Papiol. Per ordenar tot el seu llegat, l’Ajuntament ha firmat un conveni
amb la Universitat Autònoma de Barcelona i un estudiant de musicologia
és, actualment, l’encarregat d’endreçar els documents. La família també
ha acordat donar a l’Ajuntament el piano amb què va treballar Pongiluppi
i, en un futur proper, formarà part de
la col·lecció d’instruments de l’Escola
Municipal de Música del Papiol. Y

La dona de
l’any, al Papiol

L

a passada nit del
8 de març se celebrava el Dia Internacional de les Dones a tot el món, i també al nostre poble. El
Casal de la Dona va organitzar el seu clàssic
sopar, on l’entitat va escollir, per primera vegada, ‘la dona de l’any’ del Papiol. L’escollida
va ser la papiolenca Vicenta Devesa Berenguer, de 87 anys, que va recollir els aplaudiments de les més de 30 dones del poble que
es van reunir pel sopar. Y
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l’agenda del papiol

gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre

20
abril

ESCOLA
BRESSOL
EL CUCUT

5 /18
abril

BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL
PAPIOL VALENTÍ ALMIRALL
Què pinta la Sida

Jornada de portes
obertes
El L’Escola Bressol Municipal El Cucut obrirà les seves portes a totes les
persones interessades a conèixer-la el
proper 20 d’abril a partir de les 11 h,
com a pas previ al període de matriculació per al proper curs.
L’Escola Bressol forma part de la
base del projecte educacional que
l’Ajuntament del Papiol vol donar als
més petits del poble, construint un
marc positiu per a la seva entrada a la
societat, a través de les famílies i dels
educadors, en un espai propici per poder començar a desenvolupar-se com
a persones. La període de preinscripció serà del 2 al 16 de maig.

1

Exposició a la Biblioteca Valentí Almirall organitzada per l’Ajuntament del Papiol amb el
suport de la Diputació de Barcelona, per a
joves, adolescents i població general. L’objectiu de l’exposició és sensibilitzar en l’adopció
d’actituds positives envers aquesta malaltia
i provocar la reflexió del joves i la ciutadania
en general en relació al VIH i la SIDA.

19/3
abril

maig

SETMANA CULTURAL
Al Papiol, com és tradició, la setmana més llarga de
l’any ve farcida de cultura. Contes per a adults i contes
per a petits, xerrades, exposicions, concursos, tallers,
concerts, titelles, tradicions, natura, balls populars,
dansa, esports, lectures, teatre... Activitats culturals per
a grans i petits. Una oportunitat única per gaudir de la
cultura al Papiol.

XI CURSA POPULAR VILA DEL PAPIOL

maig

1i2
juny

La cursa popular més emblemàtica del nostre poble, organitzada per
l’Esport Base del Papiol, s’ha transformat amb els anys en una gran
festa de l’esport. Papiolencs d’aquí i
d’allà i veïns de tota la comarca vénen a participar en una cursa per a
tots.

FESTA DE LA CIRERA
1 i 2 de juny

BUTLLETÍ DIGITAL DE L’AJUNTAMENT
El servei de Premsa de l’Ajuntament
del Papiol edita cada setmana un
butlletí digital per a totes aquelles
persones que vulguin seguir de prop
l’actualitat de la gestió del mateix
Ajuntament del Papiol. Aquest butlletí
digital conté la suma de les últimes

novetats tant d’agenda, com del tauler
d’anuncis, com de les notícies del web
municipal. S’enviarà a la gent que
així ho sol·liciti via correu electrònic.
Podeu apuntar-vos al butlletí digital al
mateix web de l’Ajuntament, a l’adreça
www.elpapiol.cat.

El proper diumenge 2 de juny, coincidint amb la Festa de la Cirera, se
celebrarà al Papiol el Mercat de Trasto
(mercat d’intercanvi i segona mà). Posa
la teva parada o vine a triar i remenar.
Aviat es publicaran les bases per
participar-hi, informeu-vos-en a l’Ajuntament.

