Bases pel III Concurs de Poesia
de la XXII Festa de la Cirera
Ja han sortit les bases per participar en el III Concurs de Poesia que
se celebrarà en el marc de la Festa
de la Cirera d’enguany. Com l’any

El GEP
fa una sortida
a la Serra
de Cabrera

passat, hi hauran diferents catego-

El proper 14 de

ries diferenciades per l’idioma: cas-

març el GEP farà

tellà o català i també per l’edat dels

una sortida per la

participants. Les obres es poden

Serra de Cabrera,
que està situada

presentar fins el dia 21 de maig tant
a l'Ajuntament com al Centre de

a la comarca d’Osona.

Lectura. Per a mirar les bases del
Concurs podeu consultar la pàgina

Per a més informació:

web de l’Ajuntament:

Podeu trucar els dilluns de 22-24 h
a aquest telèfon: 651.89.11.15.

http://www.elpapiol.diba.es/festes/cirera/2004/concurspoesia.asp

El Centre de Lectura
parlarà sobre la
“Globalització”
El proper 22 de març a les 20 h,

posició Universal de 1898. La

el Club de Lectura de la Biblio-

xerrada serà a càrrec de Pere-

Nova campanya de
Voluntaris de la Creu Roja

teca es reunirà per comentar

Oriol Costa i Badia, catedràtic

l’obra “La ciudad de los prodi-

de la UAB que aprofitarà el

El passat 2 de febrer la Creu Roja va iniciar una campanya tant a te-

Eduardo Mendoza amgios”, d’E

marc de la Expo Universal de

levisió, ràdio, com als mitjans de premsa escrits amb l'objectiu

bientada al segle XIX on es

Barcelona, a la que fa referèn-

d'ampliar la xarxa de voluntaris al Baix Llobregat i a la resta de Ca-

descriu la vida tranquil·la de la

cia el llibre per traslladar-la a

talunya. Per a més informació podeu trucar a la Creu Roja de Molins

burgesia catalana de l’època,

l’escenari actual del Fòrum de

de Rei al telèfon 93.668.10.26, o al telèfon general 902.22.22.93, o

tenint com a teló de fons l’Ex-

les Cultures i la Globalització.

bé consultar la pàgina web: http://www.creuroja.org

Cine-Club
de Molins
de Rei
El Cine-Club de Molins de
Rei, situat a la Plaça Mercè
Rodoreda nº1, projectarà
les següents pel·lícules
aquest mes de març:

L’Ajuntament obre expedients
per abocaments irregulars
L’Ajuntament ha obert sis expedients a una

de la legalitat urbanística i de la qualitat

empresa papiolenca per presumptes aboca-

mediambiental.

ments il·legals i en defensa del compliment

Aquestes accions han tingut lloc a diferents
indrets de la part nord de la població. Els expedients, que van ser in-

■ 5 de març a les 22 h:
“TE DOY MIS OJOS”, de la
directora Iciar Bollaín i
guardonada recentment
amb 7 Goyes. La pel·lícula
està protagonitzada per
Laia Marull, Luis Tosar i
Candela Peña.

coats el passat mes de gener, po-

■ 19 de març a les 22 h:
“QUALSEVOL ALTRA COSA”,
comèdia del director
Woody Allen protagonitzada
per Christina Ricci, Jason
Biggs i Stockard Channing.

provocades per l’abocament de

den

concloure

amb

sanció

econòmica i l’obligació de restaurar
els espais malmesos.
L’Ajuntament també ha obert
expedient per les males olors
dissolvents en el clavegueram
del C/ Carme. Cal agrair l’alerta
per part dels veïns que sentien
pudors en els seus domicilis i en
Abocament de runes de construcció darrere de les naus de Puigmadrona

el carrer.
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Comencen les obres del TGV al Papiol
Les empreses il·legals ubicades a la C-1413 hauran de marxar
Les empreses encarregades de dur a

nistrativa del Tribunal Superior de Justí-

terme les obres del tren d’alta velocitat

cia de Catalunya ja ha donat la raó a

dins el territori del Papiol ja han comen-

l’Ajuntament en quant al tancament

çat la seva activitat al Pla del Colomer.

d’aquestes empreses ja que els terrenys

Al Papiol hi treballen dos empreses:

no són qualificats com a sòl industrial i

d’una banda, Ferrovial que realitza el

per tant no són els apropiats per desen-

pas del viaducte que creua el Llobregat

volupar la seva activitat empresarial.

fins al torrent de Batzacs i d’altra banda,
ACS que construirà des d’aquest punt
fins a la riera de Rubí.

“El sòl on estan
ubicades aquestes
activitats il·legals ha
estat expropiat pel
Ministeri de Foment des
del 13 de març de 2003”

“El Tribunal Superior
de Justícia de
Catalunya ja ha donat
la raó a l’Ajuntament
en quant al tancament
d’aquestes empreses”

Els terrenys corresponen a zones de protecció
de carreteres

la C-1413 i l’autopista. Aquests terrenys
corresponen a zones de protecció de
carreteres i estan reservats per una futura ampliació d’infrastructures. Les
empreses van interposar un recurs
contenciós- administratiu contra l’acord
de l’Ajuntament pel que es reiterava la
clausura de les seves activitats.

Empreses il·legals
En el tram adjudicat a ACS actualment

Raó a l’Ajuntament

estan situades il·legalment tres em-

A dia d’avui però, el sòl on estan ubi-

preses. L’ octubre de 1999 es va obrir un

cades aquestes activitats il·legals ha es-

expedient per paralitzar i clausurar l’acti-

tat expropiat pel Ministeri de Foment des

vitat d’aquestes empreses ja que estaven

del 13 de març de 2003. Paral·lelament,

ubicades sense llicència municipal entre

la secció 3ª de la Sala contenciosa-admi-

El sól ha estat expropiat pel Ministeri de Foment

L’Ajuntament aprova una moció
contra la reforma del Codi Penal
de tota la ciutadania de l’estat. No s’ampara en

Conferència
sobre violència
de gènere

tots els grups municipals de l’Ajuntament del Pa-

cap justificació jurídica que fonamenti la deci-

El proper 8 de març, amb mo-

piol van presentar una moció conjunta que mos-

sió adoptada i ni tan sols compta amb els in-

tiu del Dia Internacional de la

tra la seva disconformitat amb la modificació del

formes favorables del Consell General del Po-

Dona, la Regidoria de Serveis

Codi Penal respecte a la convocatòria de refe-

der Judicial (CGPJ) i del Consell de l’Estat”.

Personals ha organitzat una

rèndums il·legals. La reforma preveu castigar

L’Ajuntament vol mostrar “la seva total discon-

xerrada sobre la violència de

amb inhabilitació absoluta i penes de 6 mesos a

formitat amb la tramitació legislativa duta a

gènere i els maltractaments

5 anys de presó a aquella autoritat o funcionari

terme atès que no s’ha seguit el procediment

que serà a càrrec de Cristina

públic que convoqui o promogui la realització

legalment establert i que la mesura adoptada

Grisolia, directora de la Casa

d’un referèndum, o subvencioni amb ajudes pú-

és desproporcionada”.

d'Acollida de Dones Maltrac-

bliques qualsevol classe d’associacions o partits

Aquest acord s’ha donat a conèixer als orga-

tades de l'Ajuntament de Bar-

polítics dissolts per resolució il·legal.

nismes institucionals competents: Departa-

celona, casa que gestiona el

L’Ajuntament del Papiol considera que “aquesta

ment de Justícia de la Generalitat, Ministeri de

grup ALBA. La conferència tin-

esmena representa només una reacció contra

Justícia, al CGPJ, al Consell d’Estat i als presi-

drà lloc a les 20 h del vespre al

el Pla Ibarretxe i coarta la lliberat d’expressió

dents del Senat i del Parlament dels Diputats.

Casal de la Dona.

En el Ple Municipal celebrat el passat 16 de gener

