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EDITORIAL 
Albert Vilà, alcalde del Papiol

La Biblioteca del poble

Ara fa cinc anys, l’Ajuntament va 
començar el procés d’adjudicació 

de les obres de la nova Biblioteca del 
Papiol i espai per a entitats. Repasso 
aquests dies els documents on presen-
tàvem aquest nou equipament i llegeixo 
que volíem crear “un punt de trobada 
comunitari, que vol afavorir l’impuls 
creatiu del poble i col·laborar a la cohe-
sió social. La Biblioteca, el seu nucli, es 
concep com un centre democratitzador 
de la cultura, on de forma permanent 
i continuada es presenti la realització 
d’activitats, tallers i cursos diversos”. 

La Biblioteca va tardar encara força 
temps en ser inaugurada, precisament 
aquest abril se n’han complert dos 
anys. Sempre dic que quan un equipa-
ment o servei municipal funciona és 
quan no podem recordar (o imaginar, 
per als més joves) com era la vida del 
poble sense ell: l’autobús de l’estació, 
que pari un tren cada 15 minuts al 
Papiol, l’Escola de Música, la pista po-
liesportiva, les instal·lacions de la zona 
esportiva amb la piscina, el gimnàs o el 
camp de futbol de gespa artificial, els 
horts municipals..., i per descomptat, la 
Biblioteca Municipal del Papiol Valentí 
Almirall en són uns bons exemples.

En aquest temps, la Biblioteca i l’espai 
d’entitats s’han demostrat equipaments 
útils, que equiparen les oportunitats i 
escurcen la desigualtat d’oportunitats 
d’una societat que cada dia està més 
polaritzada i en què es fa més difícil 
ser just i equitatiu. Dos anys després 
de la seva inauguració no puc més que 
celebrar l’èxit d’aquest equipament que 
ha contribuït a fer un millor Papiol per 
a totes i tots. I és gràcies a tots, per la 
qual cosa també us vull felicitar a tots 
vosaltres.

2 _ De Bat a Bat / actualitat

Després de la protesta dels alcaldes 
del Baix Llobregat, la Generalitat ha 
rectificat i ha confirmat el finançament 
per a aquest any 2014 de les activitats 
del Servei de Control de Mosquits. La 
Generalitat destinarà una partida de 
400.000 euros a aquest servei de sa-
lut bàsic de la comarca, especialment 
significatiu des de la irrupció del mos-
quit tigre.

Des de l’any 1989, el Consell Comar-
cal del Baix Llobregat, en col·laboració 
amb els ajuntaments de la comarca, 
gestiona l’organisme especialitzat en 
el control de plagues i la prevenció 
de malalties en relació específica als 
mosquits, insectes que per les ca-
racterístiques del territori del Baix 
Llobregat es desenvolupen amb mol-

ta facilitat i fa anys que presenten 
molèsties i riscos per a la població. 
El Servei de Control de Mosquits ha 
desenvolupat un paper clau en la de-
tecció, coneixement i tractament del 
problema plantejat pel mosquit tigre, 
alhora que també duu a terme tas-
ques d’investigació i divulgació cien-
tífica que contribueixen als avanços 
científics en matèria de prevenció de 
plagues d’insectes.

L’Ajuntament del Papiol va obrir 
una segona convocatòria per a tots 
aquells vilatans que desitgessin tenir 
un tros als horts municipals i no van 
poder participar en la primera convo-
catòria del mes de gener. Les noves 
sol·licituds es van fer efectives del 8 

al 30 d’abril de 2014 i a principi de 
maig es va donar la benvinguda als 
nous papiolencs adjudicataris de les 
parcel·les. Actualment, són 31 per-
sones, moltes d’elles ajudades per 
amics i família, les que són adjudica-
tàries de parcel·la.

Davant l’atac a l’autonomia local que 
imposa el Govern central de l’Estat es-
panyol amb la reforma municipalista 
expressada a la Llei de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local, 
el món local diu prou. Entitats munici-
palistes, sindicats i els mateixos ajun-

taments volem fer saber als ciutadans 
els efectes de l’aplicació de la Llei als 
nostres pobles i ciutats. Si també hi 
esteu preocupats o en voleu saber 
més visiteu l’enllaç següent: 

http://elmonlocaldiuprou.wordpress.com/

La Generalitat finançarà el Servei de Control 
de Mosquits

31 parcel·les d’horts municipals adjudicades

El món local en perill
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L’Ajuntament del Papiol ha donat 
compte al Ple municipal de la liqui-
dació del pressupost del municipi de 
2013, un exercici que, en paraules de 
l’alcalde, Albert Vilà, “ha estat pre-
sidit pel rigor i la transparència, en 
un context de crisi econòmica que no 
ha minvat en cap cas la determinació 
de seguir oferint els millors serveis a 
totes i tots els papiolencs”.

L’any 2013 es va estimar un pressu-
post de 4.960.118 euros: l’Ajunta-

ment va disposar de 1.238 euros per 
habitant per poder oferir els diferents 
serveis municipals de què s’encarrega 
i fomentar i potenciar les diferents po-
lítiques per les quals treballa. El pres-
supost permet establir prioritats i fixar 
objectius. 

La importància del deute
L’Ajuntament té un endeutament del 
27% i només utilitza el 5% del seu pres-

supost a eixugar el deute. “Això demos-
tra que hem fet les coses bé tant en els 
moments de bonança econòmica com 
en els moments de crisi, a diferència de 
molts altres pobles de Catalunya que ho 
estan passant malament i han hagut de 
tancar diferents serveis municipals”, ha 
explicat l’alcalde, Albert Vilà. 

D’acord amb l’article 49 del text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes lo-
cals, “per al finançament de les seves 
inversions, així com per a la substitució 
total o parcial d’operacions preexistents, 
les entitats locals, els seus organismes 
autònoms i els ens i societats mercan-
tils dependents que prestin serveis o 
produeixin béns que no es financin ma-
joritàriament amb ingressos de mercat, 
podran acudir al crèdit públic i privat, 
a llarg termini, en qualsevol de les se-
ves formes”. Per això, acudir al deute ha 
estat una fórmula emprada per tots els 
ajuntaments per finançar els seus pro-
grames de govern. Al deute del Papiol 

s’hi va acudir principalment per realit-
zar inversions al poble, les quals es tro-
ben majoritàriament expressades en els 
diferents equipaments que ha guanyat 
el Papiol en aquests últims anys.

El problema del deute va sorgir quan, 
amb la crisi econòmica que va esclatar 
amb força el 2008, a causa de la reduc-
ció d’ingressos i el cost del manteni-
ment de les mateixes inversions, alguns 
ajuntaments es van veure col·lapsats en 
no poder retornar els diners que devi-
en sense que els seus pressupostos es 
veiessin afectats seriosament. Aquest 
però, no és el cas del Papiol.

El nostre poble és un dels municipis 
menys endeutats de la comarca, amb 
un deute de 229 euros per habitant. Els 
municipis veïns com Molins de Rei (784), 
Sant Climent de Llobregat (911), Corbera 
de Llobregat (918), Cornellà de Llobregat 
(1.064), Sant Cugat del Vallés (738), La 
Palma de Cervelló (695), Martorell (679) 
o Pallejà (554) es troben per sobre. Y

dos anys de Biblioteca Municipal 

liquidació del pressupost de 2013

@

A final d’abril de l’any 2012 es va inaugurar la Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall i sembla que hagi 
estat amb nosaltres tota la vida. Des de la seva inauguració (fins a desembre de 2013) ha rebut més de 50.000 
visites, ha realitzat 19.000 préstecs i s’hi han desenvolupat més de 300 activitats. Amb dos anys s’ha transformat 
en un autèntic pol cultural, generador i acollidor de múltiples continguts culturals, molts d’ells elaborats per gent 
del nostre poble.

La Biblioteca Municipal del Papiol Va-
lentí Almirall es va plantejar com a 

punt de trobada comunitari per afavo-
rir l’impuls creatiu de les papiolenques 
i els papiolencs i alhora col·laborar en 
la cohesió social. Per aquesta raó el 
seu edifici també alberga l’espai per a 
entitats, amb 5 aules diferents (+ 2 de 
polivalents) que es poden reservar des 
de l’Ajuntament o des de la mateixa Bi-
blioteca i que han col·laborat a enfortir 
el teixit associatiu del poble. 

La Biblioteca, que forma part de la 
Xarxa de Biblioteques Municipals de la 
Diputació de Barcelona, es concep com 
a centre d’informació i recursos, espai 
per a la promoció de la lectura, la forma-

ció permanent i l’aprenentatge. El cost 
de l’equipament va ser de 2.580.669,10 
€ (inclòs el fons documental). L’aporta-
ció de l’Ajuntament del Papiol va ser de 

824.216,10 €. Els 1.756.453 € restants van 
ser aportats (ajuts i subvencions) per la 
Generalitat de Catalunya (1.248.319 €) i 
la Diputació de Barcelona (508.134 €). Y
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Papiol FM va néixer el 9 de desem-
bre de l’any 2006, en el marc de 
la Festa Major d’Hivern, juntament 

amb l’espai del Punt Jove, a l’antic edifici 
de l’Escola Pau Vila al carrer Dr. Trueta. 
Els dos equipaments municipals anaven 
lligats de la mà. ja que compartien la vo-
luntat de crear espais de relació i parti-
cipació en què els papiolencs i papiolen-
ques poguessin desenvolupar les seves 
inquietuds personals i ajudar a enriquir 
la vida cultural del nostre poble. 

La ràdio Papiol FM volia també suplir la funció que feia 
l’antic De Bat a bat, amb més pàgines i números, de revista 
del poble, i permetre d’aquesta manera que la seva funció fos 
estrictament de difusora de la gestió municipal. Un equip de 
periodistes de reconeguda experiència professional van en-
carregar-se de la seva posada en marxa que volia involucrar 
ràpidament les propostes de la gent del poble que tenia ga-
nes de fer ràdio. Aquesta primera fase 
de proves va durar fins a inici del 2008, 
quan es va canviar l’equip que conduïa 
la ràdio i es va iniciar una segona fase, 
amb Pere Vives com a coordinador, i 
amb l’ajuda de Virgínia Olveira i Mont-
se Riu.

Al mateix moment, amb l’aprovació 
del reglament de la ràdio municipal al 
Ple municipal, s’institucionalitzava la 
ràdio municipal i se li donava un fort 
impuls. L’activitat de Papiol FM s’ins-
pirava, segons el seu reglament, en els 
principis següents: l’objectivitat, vera-
citat i imparcialitat de les informacions; 
la separació entre informacions i opini-
ons, la identificació de qui fa aquestes 
opinions i la seva llibertat d’expressió 
amb els límits establerts a l’article 20 
de la Constitució; el respecte al plura-
lisme polític, religiós, social, cultural 
i lingüístic; el respecte a l’honor, la 

fama, la vida privada de les persones 
i quants drets i llibertats reconeix la 
Constitució; la protecció de la joventut 
i de la infància i el respecte als valors 
d’igualtat recollits a l’article 14 de la 
Constitució. Alhora, es destacava la 
seva voluntat d’estimular la participa-
ció ciutadana en la vida municipal, fa-
cilitant l’accés a l’emissora a persones 
o grups que així ho sol·licitessin i la 
participació de les diferents associa-
cions, grups culturals i esportius del 

municipi. La proposta de reglament va obtenir la unanimitat 
dels vots del Ple, amb els 11 vots favorables del Grup Muni-
cipal Junts pel Papiol-AM, del Grup Municipal del PSC, del 
Grup Municipal de CiU i de la regidora no adscrita Yashmine 
Cànovas.

Durant dos anys, Papiol FM va continuar creixent amb con-
tinguts fets per papiolenques i papiolencs a la seva graella i 

amb programes d’esports, de cultura, de 
música i també d’humor. Precisament, 

l’ajuntament tanca, fins a nou avís, 
Papiol FM

Z

L’Ajuntament ha decidit tancar finalment, fins a nou avís, Papiol FM, la ràdio municipal del poble que va 
emetre des de l’any 2006 fins al 2013 al 101.2 del dial. Després de la dimissió del seu coordinador, Pere 
Vives, la tardor passada, i la falta d’una partida per un substitut als pressupostos del 2014, les reunions 
d’aquests últims mesos amb els col·laboradors de la ràdio no han obtingut una solució consensuada per a 
la seva continuïtat. 

  U

Papiol FM va néixer el 
2006, en el marc de la 
Festa Major d’Hivern, 
juntament amb l’espai del 
Punt Jove, a l’antic edifici 
de l’escola Pau Vila



els integrants del programa “On caben dos caben tres” van 
ser els protagonistes del pregó de Festa Major de l’Ajunta-
ment. Papiol FM es plantejava com una ràdio de servei públic 
(missió de qualsevol mitjà públic), que  coneixia el seu terri-
tori i atenia tan bonament com podia les seves necessitats, 
amb un contingut que havia de ser imparcial, proper i útil, 
i al mateix temps que estimulés i fomentés la comunicació 
local, a més de ser una ràdio participativa, que impliqués a 
tots els ciutadans.

La crisi econòmica
L’inici de la crisi econòmica i la necessitat d’ajustar totes les 
partides dels pressupostos municipals van dur l’Ajuntament 
a realitzar els primers ajustos dins l’estructura de la ràdio, 
recuperant una treballadora en tasques d’administració a 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà. El regidor de Cultura, Carlos 
Da Silva, va explicar 
la situació amb les 
paraules següents: 
“L’aposta de l’equip de 
govern segueix essent 
la mateixa. Volem una 
ràdio municipal del 
Papiol, que sigui un 
espai on tots els pa-
piolencs puguin fer 
ràdio i compartir amb 
la resta del poble les seves inquietuds, il-
lusions, coneixements i opinions; sense 
interferències polítiques i amb respecte. 
Que aposti per explicar la vida social, cul-
tural i esportiva del poble, promovent un 
espai de participació proper i amb 
personalitat. Després de tres anys 
invertint en aquest model i veient 
que poc a poc es consolida creiem 
que és el moment que els voluntaris 
i voluntàries siguin els que prenguin, 
encara amb més força, el lideratge 
d’una ràdio municipal de tots i per 
a tots”.

El pas a una ràdio de voluntariat
La ràdio entrava en un moment en 
el qual s’havia de fer un últim pas 
perquè, poc a poc, es convertís en 
una ràdio feta exclusivament per voluntaris. La dimissió del 
coordinador Pere Vives la tardor passada, va ajudar a precipi-
tar els esdeveniments. El regidor de Comunicació, Carlos Da 
Silva primer i més tard la regidora que el va substituir en les 
reunions, Marta Gimeno, van iniciar contactes per trobar una 
persona per coordinar els col·laboradors. Cal recordar que 
l’Ajuntament ja havia acordat amb els grups un pressupost 
per al 2014 (amb el suport al Ple per CiU i Esquerra, amb 
l’abstenció del PSC) on no entrava un partida econòmica per 
a un coordinador de la ràdio com s’havia fet els altres anys. 
S’havia de trobar una solució a la continuïtat del projecte 

de ràdio municipal totalment vo-
luntarista. Val a dir que només 
l’equip de coordinació era remu-
nerat, les persones que van rea-
litzar els programes sempre van 
fer-ho de forma desinteressada.

En veure que aquesta figura 
de coordinador semblava neces-

sària per a la continuïtat del projecte, 
l’Ajuntament va proposar als quatre 
col·laboradors de Papiol FM que es van 
presentar a la reunió convocada amb 
l’Ajuntament un solució de mínims per 
la qual es passava d’emetre pel dial a 
emetre únicament per Internet, amb un 
sistema de ràdio a la carta. D’aquesta 
manera, la gent que volia fer ràdio po-
dia seguir fent programes sota la mar-
ca de Papiol FM i amb l’equip de Papiol 
FM i els diners que s’estalviaven amb 

aquest canvi (cost antena, lloguer...) s’utilitzaven per a un 
nou coordinador i la seva formació.

A les següents reunions només hi van assistir tres i dos 
col·laboradors, respectivament, de tots els convocats, i no es 
va produir una resposta clara i positiva. L’Ajuntament, doncs, 
vist que la possibilitat econòmica de manteniment del pro-
jecte i el compromís del voluntariat han baixat, ha decidit 
tancar aquesta etapa de la ràdio municipal del poble fins a 
un nou moment en què els diferents factors que es necessi-
ten per a l’èxit d’un projecte d’aquesta envergadura siguin 
favorables. Y
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Malgrat tot, seguim convençuts que en algun altre 
moment podrem reprendre aquest projecte de rà-

dio municipal que tants bons moments ens ha donat. 
La nostra il·lusió, la de l’equip de govern que va iniciar 
la ràdio ja fa vuit anys i la d’aquest equip que ara està 
al capdavant de l’Ajuntament, era aconseguir que amb 
una primera empenta professional remunerada i la 
compra de l’equip tècnic necessari s’acabés formant un 
grup que mitjançant l’autogestió i una petita subvenció 
de l’Ajuntament pogués tirar endavant un projecte de 
comunicació i participació engrescador, ric i positiu per 
a tot el poble. 

Som conscients que després de 8 anys, la parada de 
Papiol FM trenca amb la idea que volíem desenvolupar 
per al poble. Però estem convençuts que més d’hora que 
tard podrem retrobar-nos tots en aquest projecte o en un 
de semblant que de forma responsable i autogestionada 
pugui millorar la vida de les persones que hi participen i 
de les que en reben els fruits. Equip de govern

La ràdio municipal del poble va emetre des de l’any 
2006 fins al 2013 al 101.2 del dial.



El butlletí municipal           

En el De Bat a Bat de febrer, 
els grups polítics a l’oposi-

ció (CiU, PSC i ERC) deien que 
Junts pel Papiol havia faltat al 
seu compromís de crear un 
comissió que estudiés la seva 
participació en els mitjans de 
comunicació municipals i en 
reclamaven més. 

El cert és que l’Ajuntament ja 
va crear una comissió de mit-
jans de comunicació uns me-
sos després de les eleccions i 
ERC i CiU la van abandonar a 
la segona reunió. A més a més, 
els grups volen més participa-
ció però ja tenen tota la que 
recomana l’Associació Catala-
na de Municipis, que expressa 
com a norma general de bones 
pràctiques que sigui “el 10% 
de l’espai del butlletí munici-
pal el que es posi específica-
ment a disposició dels grups 
municipals per tal que hi facin 
les seves aportacions”; exacta-
ment el que hi ha actualment: 
l’espai sobre el qual escrivim 
els quatre partits polítics del 
consistori.

La nostra paciència 
no és infinita - 2

En el tema de l’emissora 
ens consta que s’han man-

tingut reunions amb diverses 
persones col·laboradores per 
a la reobertura, però nosal-
tres, com a part interessada, 
no participem en els plans de 
reobertura de l’emissora.

Des que Junts va prendre el 
compromís de treballar con-
juntament amb l’oposició el 
present i futur dels mitjans de 
comunicació municipals, han 
aparegut al carrer dues revis-
tes De Bat a Bat, i ara se’n pre-
para una altra que ha de sortir, 
segons sembla, a final de maig 
o principis de juny. Fins aquest 
moment, ningú de l’equip de 
govern no ens ha informat 
sobre quan pensen convocar 
la comissió sobre mitjans de 
comunicació, mentre que el De 
Bat a Bat va fent el seu camí i 
l’emissora resta muda.

La nostra paciència 
no és infinita - 1 

Fa uns mesos, en reunions 
mantingudes amb l’equip de 

govern de Junts i a proposta del 
conjunt dels partits a l’oposició, 
CiU, PSC i ERC, el govern de 
Junts va prendre el compromís 
de crear una comissió sobre els 
mitjans de comunicació muni-
cipals, és a dir, web municipal, 
revista Bat a Bat i emissora lo-
cal, en la qual hi participaríem 
totes les forces polítiques.

Els mitjans municipals de 
comunicació són això, mitjans 
de l’Ajuntament. Nosaltres, 
com a regidors, també som 
Ajuntament; en conseqüència, 
els mitjans també són nostres, 
per tant, tenim el dret i l’obli-
gació de participar activament 
en el seu disseny, coordinació 
i funcionament. Com és notori, 
l’emissora local Papiol FM fa 
mesos que no emet. Dit d’una 
altra manera, està tancada pro-
visionalment des del mes de 
setembre de l’any passat.

La nostra paciència 
no és infinita - 3  

No deixa de ser paradoxal 
que Junts pregoni que són 

transparents i uns ferms defen-
sors de la participació ciutada-
na (en la convocatòria de les 
seves Primàries ho deien explí-
citament), i que en la primera 
mostra de participació, que és 
treballar conjuntament amb els 
grups de l’oposició, els costi 
horrors o no es faci. Exemples: 
carrer Diputació i els mitjans de 
comunicació municipals.  

La nostra paciència no és 
infinita, en conseqüència, mos-
trem el nostre desacord de com 
es fan les coses, o de com no es 
fan. CiU, PSC i ERC mostrem la 
nostra decepció vers el govern 
de Junts i vers l’alcalde en con-
cret per l’incompliment repetit 
del seus compromisos. Ens dol 
especialment per la manca de 
transparència i manca de de-
mocràcia participativa.
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y Notícies iNstitUcioNals u 
Eleccions europees 2014 (resultats al Papiol) 

El passat diumenge 25 de maig es van celebrar les eleccions 
europees 2014. Un 47,06% de les papiolenques i els papi-

olencs amb dret a vot el van exercir (a les eleccions del 2009 
van votar un 35,90%). Els resultats a tot Europa van donar la 

victòria al Partit Popular Europeu, a l’Estat espanyol, al Partit 
Popular. A Catalunya, va guanyar la coalició d’Esquerra pel Dret 
a Decidir (Esquerra Republicana de Catalunya, Nova Esquerra 
Catalana i Catalunya Sí). Els resultats al nostre poble van ser 
els següents:

• Esquerra pel Dret a Decidir 427 vots (29,73%) 

• CiU     305 vots (21,23%) 

• PSC-PSOE    199 vots (13,85%) 

• ICV-EUIA    145 vots (10,09%) 

• PP      92 vots (6,40%) 

• C’s      74 vots (5,15%) 

• Podem     69 vots (4,80%) 

• Vots en blanc    23 vots
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La Setmana Cul-
tural més llarga 

de l’any va farcir el 
Papiol de molta cul-
tura. Del dimarts 22 
d’abril fins al 4 de 
maig va oferir una 
programació amb 
tallers, teatre, lec-
tures, sortides, ex-
posicions, xerrades, 
cinema, música...   

Les més de 35 ac-
tivitats programades 
enguany no serien 
possibles sense la 
dedicació, el treball i 
el lideratge de l’asso-
ciació Setmana Cultural i la col·laboració en l’organització de  
l’Ajuntament i de diferents entitats, equipaments municipals i 
persones a títol individual del poble que hi treballen, any rere 
any, desinteressadament. 

Maria Solé, presidenta de Setmana Cultural, ha valorat 
l’edició d’enguany i el moment en què es troba la cultura per 
a la revista De Bat a Bat: 

“Ha estat una edició de contrastos, especialment quant a la 
participació, ja que en alguns actes hi ha assistit molta gent 

i en altres hi ha hagut 
poquíssima participació. 
Cal que plegats fem una 
reflexió. Haurem de fer 
algun tipus de canvi en el 
futur”.

“Si analitzes una mica, 
els actes més participa-
tius han estat aquells que 
tenen un motiu festiu. Els 
que podríem anomenar 
com més seriosos han 
estat poc atractius per al 
públic. Potser estem vivint 
un temps en què la gent 
necessita més divertimen-
to que reflexió. Darrere de 
cada entitat hi ha un gran 
esforç i molta feina i dedi-

cació que convé que continuï endavant. La Cultura d’un poble 
la fa la gent. Crec fermament en el teixit associatiu”.

“El futur de la cultura en general, a Catalunya, és desmo-
ralitzador. Davant les retallades i la poca sensibilitat cultural, 
salvar tot allò que havíem aconseguit amb els anys es farà 
molt difícil. Vull creure, però, que l’esforç i la imaginació dels 
que estimem la cultura farà que la malaltia que pateix no 
acabi en mort”. Y

La 12a edició de la Cursa Vila del Papiol va tornar a 
transformar el matí de l’1 de maig al Papiol en una gran 
jornada de participació popular. La cursa d’enguany va 
reunir papiolencs i corredors d’altres poblacions en una 
nova festa de l’esport i la bona convivència, un clàssic de les 
dates assenyalades del poble. 

En la categoria Absoluta, masculina i femenina, els 
guanyadors van ser Enrique Santamaria Martínez (amb 

un temps de 38.51) i Janeth Becerra Peña (amb un temps 
de 42.57). Els primers papiolencs en arribar a la meta van 
ser, en categoria masculina, Pau Rodrigo Pares (amb un 
temps de 41.03) i, en categoria femenina, Sandra Caraballo 
Barazas (amb un temps de 53.57).

Òscar Alujas, regidor d’Esports de l’Ajuntament del Papiol, 
va agrair “la feina desinteressada de l’Esport Base del Papiol 
i dels més de 100 voluntaris que fan possible l’èxit de la 

cursa any rere any”, alhora que va celebrar una vegada més 
“la consolidació de la Cursa del Papiol dins del circuit català 
de curses de muntanya i la gran participació popular d’un 
esdeveniment familiar i esportiu molt especial per a tots”.
Podeu trobar els resultats de la 12a Cursa del Papiol a:

http://www.esportbasedelpapiol.com/index.php/cursa-popular-

vila-del-papiol/resultats-2 . Y

12a cursa Vila del Papiol, un clàssic esportiu del poble

Una nova edició per a la setmana cultural
La Setmana Cultural més llarga de l’any va farcir el Papiol de molta cultura. Del dimarts 22 d’abril fins al 4 de 
maig va oferir una programació amb tallers, teatre, lectures, sortides, exposicions, xerrades, cinema, música...   

Diferents imatges de la Setmana 
Cultural d’enguany.

Una edició amb gran èxit de convocatòria.



l’agenDa Del papiol
gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre 

El servei de Premsa de l’Ajun-
tament 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.

ButlletÍ Digital De l’aJuntaMent
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A les 09.00h, al Camp de Futbol 
Municipal, Festa de Final de Tem-
porada de l’Esport Base del Papiol.

A les 19.00h Festival de Final de 
Curs de l’Escola de Música i Dansa 
Miquel Pongiluppi.

Per tota la vila es celebren els 25 anys dels 
Diables del Papiol. Del 27 de juny al 12 de 
juliol exposició “25 anys de Diables”. Inau-
guració: divendres 27 de juny. Podreu visitar 
l’exposició en horari de biblioteca.

Durant la Festa de la Cirera d’enguany s’ha repartit a l’estand de 
l’Ajuntament la primera edició d’aquesta nova publicació editada pel 
mateix Ajuntament, amb les activitats culturals, formatives, esportives, 
etc. més destacades del mes de juny. 
El projecte d’una agenda mensual (excepte el mes d’agost) vol ajudar a 
les entitats i associacions del poble a promocionar les seves activitats 
donant-les a conèixer, facilitar la informació  a la ciutadania, coordinar les 
activitats que s’organitzen i alhora vol evitar omplir les parets del poble de 
cartells. La nova agenda del Papiol es podrà recollir a punts estratègics 
de la vila: Casal d’Avis, Biblioteca, CEM, Ajuntament, Escola de Música, 
etc. Per aconseguir l’èxit d’aquesta agenda d’actes del Papiol es necessita 
de la col·laboració de totes les entitats. Si esteu interessats a publicar 
alguna activitat, adreceu-vos a: agendadelpapiol@elpapiol.cat.

A les 19.00h a la Bòbila del Cast (Camí de ca N’Esteve), 
rebuda de la Flama del Canigó i Foguera De Sant Joan.

Festa De 
Final De 
teMpoRaDa

Festa 
De Final 
De cuRs

DiaBles 
Del papiol

una noVa agenDa peR al papiol 

ReBuDa De la FlaMa 
Del canigÓ i FogueRa 
De sant Joan

15 
 juny 

19
 juny 

27-29
juny         

1 
juny

23 
juny


