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Editorial

Albert Vilà
L’Alcalde

a Sanidad es una de las áreas que presentan mayores dificultades para los
gestores municipales. A lo largo de estos
años en el Ayuntamiento, he mantenido
muchas conversaciones sobre esta cuestión con alcaldes y regidores. Todos son
conscientes de la importancia que tiene
para los ciudadanos que la sanidad de su
población funcione bien y dé respuesta a
las necesidades de la gente. De hecho los
ciudadanos somos exigentes en esta
cuestión puesto que lo que está en juego
no es únicamente nuestra salud sino también la de los hijos y la de toda la familia.
Las dificultades en el campo de la sanidad municipal provienen de que a
pesar de su gran importancia, la planificación y la gestión sanitarias no dependen de los municipios sino de la Generalitat. Y es el Gobierno Catalán el que
determina cuáles son los servicios que
le tocan a cada localidad en función de
una serie de baremos que fijan los
expertos. Por esta razón los municipios
sólo pueden pedir, insistir, reclamar y
moverse a todos niveles para intentar
que muchas decisiones que no dependen de nosotros favorezcan a nuestra
población.
El reportaje central de este número del
Bat a Bat se refiere a esta cuestión.
Fruto de nuestro trabajo, de nuestra
insistencia, en pocos años tendremos
uno Centro de Asistencia Primaria que
a pesar de construirse en el término de
Molins de Rei estará a la vuelta de la
esquina de las viviendas de nuestro
centro urbano. El pueblo también
cuenta, des de antes del verano con
una ambulancia que tiene como base
permanente el aparcamiento de
enfrente el Ayuntamiento. De aquí a
pocos meses se inaugurará un hospital
comarcal con todos los servicios y
especialidades en territorio del Baix
Llobregat, en la población de Sant Joan
Despí con el que los actuales trayectos
de urgencias hasta Bellvitge se acortarán a la mitad. Además, nuestro propio
dispensario municipal ha mejorado los
servicios en los últimos dos años de
forma ostensible.
Creo que son buenas noticias porqué en
conjunto significan un salto en el nivel
sanitario del pueblo, un objetivo en el
que nunca hay suficiente y en el que,
desde el Ayuntamiento, seguiremos trabajando.
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a Sanitat és una de les àrees que
presenten majors dificultats pels
gestors municipals. Al llarg d’aquests
anys a l’Ajuntament he mantingut moltes converses sobre aquesta qüestió
amb alcaldes i regidors. Tots son conscients de la importància que te pels ciutadans que la sanitat de la seva població
funcioni bé i doni resposta a les necessitats de la gent. De fet els ciutadans som
exigents en aquesta qüestió ja que el
que està en joc no és únicament la nostra salut sinó també la dels fills i la de
tota la família.
Les dificultats en el camp de la sanitat
municipal provenen de que tot i la seva
importància la planificació i la gestió
sanitàries no depenen dels municipis
sinó de la Generalitat. I es el Govern
Català el que determina quins són els
serveis que li toquen a cada localitat en
funció d’una sèrie de barems que fixen
els experts. Per aquesta raó els municipis només poden demanar, insistir,
reclamar i moure’ns a tots nivells per
intentar que moltes decisions que no
depenen de nosaltres afavoreixin la nostra població.
El reportatge central d’aquest número
del Bat A Bat es refereix a aquesta qüestió. Fruit de la nostra feina, de la nostra
insistència, en pocs anys tindrem un
Centre d’Assistència Primaria que tot i
construir-se en el terme de Molins de
Rei estarà molt a la vora dels habitatges
del nostre centre urbà. El poble també
compta, des d’abans de l’estiu amb una
ambulància que té com a base permanent l’aparcament del davant de l’Ajuntament. D’aquí a pocs mesos s’inaugurarà un hospital comarcal amb tots els
serveis i especialitats en territori del
Baix Llobregat, a la població de Sant
Joan Despí amb el que els actuals trajectes d’urgències fins a Bellvitge s’escurçaran a la meitat. A més a més, el
nostre propi dispensari municipal ha
millorat els serveis en els últims dos
anys de forma ostensible.
Crec que són bones noticies perquè en
conjunt signifiquen un salt en l’elevació
del nivell sanitari del poble, un objectiu
en el que mai n’hi ha prou i que des de
l’Ajuntament hi seguirem treballant.

L
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Millores
en la nostra sanitat

El reportatge
Les xifres de la Salut al Papiol

LA SANITAT,
una de les màximes prioritats del poble
Són molts els esforços que
s’han fet en els darrers dos
anys per tal de dotar als
centres de salut tant de
materials d’alta tecnologia
com de més professionals
per poder donar unes
atencions sanitàries de la
màxima qualitat.

tres, 1 odontòleg, 1 treballadora social,

respiratòries cròniques, mesurant la

16 infermeres i 10 professionals d’aten-

saturació d’oxigen a la sang. Els ciuta-

ció a l’usuari.

dans es beneficiaran d’aquestes mesu-

A l’Institut Català de la Salut s’està tre-

res, amb un millor control tant al centre

ballant en la incorporació de nous pro-

de salut com al domicili.

fessionals per poder fer front a l’augment poblacional i de la demanda fins a
aconseguir unes ratios metge/pacient i
infermera/pacient òptimes. Per això,
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“Durant el 2005 al
nostre municipi s’han
realitzat 16.846 visites
al metge de família ”

Al Papiol hi ha una població adscrita als

ment de 2 metges de família, 1 infermera

centres de 3.785 habitants dels quals

i un pediatre a la nostra zona. D’aquesta

1 otoscopi pneumàtic. Aquest aparell

han estat atesos el 59,1% durant el

manera actualment corresponen 1770

serveix per a diagnosticar les otitis

darrer any. Les persones ateses per

habitants per metge, 930 menors de 14

seroses,

tram d’edat són les següents:

molt

freqüents

en

els

anys per pediatre i 1920 ciutadans per

infants.

• 589 persones de 0 a 14 anys.

infermera.

1 electrocardiògraf. Amb aquests apa-

• 1.263 persones de 15 a 64 anys.

Durant el 2005 al nostre municipi s’han

rells, a part de servir per al control de

• 188 persones de 65 a 74 anys.

realitzat 16.846 visites al metge de

les malalties cardiovasculars, es pot fer

• 197 persones de 75 anys i més.

família, 74 visites al pediatre i 18.462

el diagnòstic d’infart agut de miocardi a

visites d’infermeria.[

l’atenció primària i derivar el pacient a

A l’Àrea Bàsica de Salut de Molins de

Durant el 2006 l’equip d’atenció primà-

l’hospital en les primeres hores, la qual

Rei que inclou al municipi del Papiol

ria està ampliant l’equipament amb:

cosa evita complicacions importants i

l’Institut Català de la Salut té una plan-

2 pulsioxímetres que serveixen per a la

fins i tot la mort en aquells pacients que

tilla de 13 metges de família, 4 pedia-

valoració dels pacients amb malalties

el pateixen.

¿Què és el que més valores de la Sanitat?

Moises Moros, 31.
Operari

Dolores Amo, 69.
Jubilada

Sarah Sherwood, 35.
Relacions Públiques i comunicació.

Que hi hagin bons professionals, que hi
dediquin el temps necessari per a descobrir el que tenim si les coses no estan
clares, que s’ocupin de nosaltres amb
dedicació.

La rapidesa amb la que et poden atendre, que el punt de trobada metge
pacient sigui a prop de casa i la professionalitat dels metges i metgesses.

L’accessibilitat, la professionalitat dels
metges i metgesses i que s’hi pugui parlar,
que hi hagi confiança. A més a més que el
centre de visites estigui a prop de casa és
molt important perquè et facilita molt la
vida.

El reportatge
1 càmera no midriàtica (que s’ubicarà al
centre d’especialistes de Sant Feliu) per
al control i prevenció de problemes de
visió de pacients diabètics.

Recursos per a l’atenció
Es tracta, en definitiva, d’una important
dotació de recursos tecnològics, necessaris per a oferir una atenció mèdica i
d’infermeria propera al domicili de les
persones, resolutiva, eficient i qualificada tant a adults com a infants. Tot
aquest pla d’equipaments ve acompanyat de la formació necessària a tots els
professionals que els ha d’utilitzar.
Un altre dels procediments que s’han
incorporat recentment en els centres és
el control dels pacients amb tractament
en

el

mateix

La nova metgessa del dispensari atèn a una pacient

pacients haver-se de desplaçar a l’hos-

beneficiat a pacients amb mobilitat

nica als usuaris per part dels professio-

pital cada tres o cinc setmanes com

reduïda i a les seves famílies.

nals i millorar l’accessibilitat als serveis
de salut. D’altra banda, la programació

havien de fer fins ara.
Durant el 2005 s’han fet grups d’educa-

El telèfon de visites

per internet ja és una realitat. Amb tot

ció maternal (post-part, menopausa,

Una de les millores més importants ha

això els serveis de salut s’apropen cada

adolescents,...) a part de les visites i les

estat el fet de passar tota la programa-

vegada més als ciutadans, eliminant

ecografies, pel programa d’atenció a la

ció de visites a una central de trucades

barreres, fent-se més accessibles i crei-

salut sexual i reproductiva.

amb número de telèfon únic, descon-

xen en qualitat, rigor, professionalitat i

També s’ha consolidat el programa d’a-

gestionant així la centraleta del centre

sensibilitat envers les necessitats s de la

tenció domiciliària (ATDOM) que ha

de salut per poder donar atenció telefò-

comunitat.

¿Què és el que més valores de la Sanitat?

Nediah, 34. Treballadora en el món
de la Restauració.

Amparo Mor, 64.
Mestressa de Casa.

Fernando Montaño, 46.
Pensionista

Que estigui a prop de casa és important i
que el tracte personal amb els metges i
infermers sigui curós i professional.

El fet de no tenir que anar a Barcelona és
important, que els metges estiguin bé i
s’hi pugui parlar es indispensable per a
sentir-se ben tractat. I alhora sentir que
t’ajuden.

Que siguin bons professionals els que
t’atenen i que l’atenció sigui ràpida i
eficaç.

Novembre 2006
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El reportatge
Millores pel marc sanitari del Papiol
1) El futur Hospital del Baix
Llobregat obrirà el 2008

D

esprés de més de 20 anys des de
que es va anunciar la necessitat de

fer-lo està molt avançada la construcció
d’un hospital que millorarà ostensiblement l'assistència sanitària dels ciutadans del Baix Llobregat. El centre sanitari
disposarà de 238 llits d'hospitalització
distribuïts en 7 unitats d'internament, 12
llits de cures intensives i 8 sales d'operació. En conjunt, estarà preparat per fer
unes 12.000 intervencions quirúrgiques
l'any, atendre 86.000 urgències i realitzar unes 152.000 consultes mèdiques.
Fer-lo realitat costarà 55 milions d'euros i
Novembre 2006
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Sant Joan Despí.
El projecte del nou centre sanitari, que
gestionarà el Consorci Sanitari Integral
(del qual formen part la Generalitat, la
Creu Roja, l'Ajuntament de Sant Joan
Despí i el Consell Comarcal), destaca per
adoptar mesures d'estalvi energètic i per

L’ambulància del SEM a l’aparcament de davant de l’ajuntament

la construcció d'una gran zona verda
d'una superfície de 1,72 hectàrees.

2004, amb l'objectiu de donar-l'hi a conèi-

aquest servei de forma gratuïta. Cal recor-

L’hospital donarà servei a més de

xer la situació de saturació que pateix el

dar que les persones que no compleixin

300.000 persones d’onze municipis,

Centre d'Assistència Primària (ambulatori)

aquestes criteris encara per delimitar

entre ells El Papiol. D’aquesta manera el

de Molins de Rei, el qual dona també cober-

(mínima renta per càpita, majors de 80

trajecte actual d’un ciutadà del poble al

tura sanitària en alguns serveis a la pobla-

anys, etc...) hauran de pagar per aquest

primer hospital d’importància –actual-

ció del Papiol, com a conseqüència de l'in-

servei una quota inferior a 3 euros i mig al

ment a Bellvitge- es retallarà a la meitat.

crement de població d'ambdós municipis.

mes. Mentrestant l’Ajuntament assumeix el

L’actual equipament no disposa d'aparca-

cost del servei. Cal recordar que per a

ment suficient per als usuaris que té i la

poder accedir a la teleassistència (sigui

2) Es prepara el CAP de
Molins de Rei i El Papiol

A

seva ubicació impedeix l'ampliació. Davant

pagant o de franc) els papiolencs i papio-

quest nou Centre d’Assistència Pri-

tot això els alcaldes van demanar un nou

lenques que ho demanin han de viure sols i
han de tenir línia telefònica a casa.

mària donarà servei als ciutadans i

ambulatori que permetés ubicar els ser-

ciutadanes de Molins de Rei i El Papiol,

veis necessaris per complir amb una sani-

donat que l'actual ambulatori de Molins

tat més moderna, universal i de qualitat.

4) Primera tardor amb una
ambulància al Papiol

3) La Teleassistència
en marxa

D

no pot créixer ni en espai ni en serveis.
L'espai on es construirà el segon ambulatori compta amb bons accessos i l'Ajunta-

es dels primeres mesos d’estiu una
ambulància del Sem (Servei d’emer-

int homes i dones grans del poble

gències mèdiques) té la seva base al

han demanat a l’Ajuntament el nou

Papiol. De vuit del matí a vuit de la tarda

places de caràcter gratuït. El nou CAP

servei de Teleassistència del municipi.

parteix sempre de l’aparcament del

serà en planta baixa i una planta, amb

Mentre es preparen les tramitacions ofi-

davant de l’Ajuntament per a fer els seus

possibilitats de créixer en el futur.

cials de cara a oferir el servei ja s’està

serveis dins l’àrea d’influència del poble.

Els alcaldes del Papiol i de Molins de Rei, es

donant assistència als casos més urgents.

Cal recordar que per demanar els seus ser-

van reunir amb la consellera de Sanitat de

Alhora, en les properes setmanes s’acaba-

veis s’ha de trucar al 061, que és qui te la

la Generalitat, el mes de març de l’any

ran de perfilar els criteris per a donar

competència per a disposar els seus destins.

ment construirà un aparcament en
superfície amb capacitat per a més de 50

V

Educació
INICI DEL CURS A L’ESCOLA PAU VILA

S’incorpora la figura del coordinador CLIC
que afavorirà la integració social i escolar
Aquest curs, doncs, s’ha iniciat el curs

text a tots els cursos de Primària, la

d’acord amb l’organització global del cen-

implantació d’aquest projecte ha per-

tre en quan a horaris i activitats; i d’a-

mès a totes les famílies adherides

cord, també, a la planificació global de les

reduir el cost global dels llibres de text

mesures per atendre la diversitat de cada

dels seus fills i, a la vegada, poder des-

grup d’alumnes del centre: desdobla-

envolupar una sèrie de valors tant des

ments de grups, atenció en grups reduïts,

de l’àmbit familiar com a escolar: tenir

presència de dos mestres a l’aula...

cura i responsabilitat dels llibres, promoure la cultura del reciclatge i reutilització de recursos...

acord el número d’aules i alum-

1. En el marc d’una “escola acollidora”,

nes, la plantilla està formada per

aquest curs s’ha incorporat la figura del

tal, l’aprenentatge de l’anglès a P-5.

22 mestres. El fet de comptar amb la

coordinador CLIC, coordinador lingüístic

4. Es posaran en funcionament una

plantilla sencera el 27 de setembre, ha

i de cohesió social, el qual, entre altres

sèrie d’activitats a tota l’escola

permès començar el curs amb plena

funcions, atendrà els nens nouvinguts i

relacionades amb l’educació Medi

normalitat. La implantació de la sisena

coordinarà actuacions amb els diferents

ambiental: Recollida de paper, reco-

hora a molts centres de Catalunya i la

tutors i l’equip directiu per afavorir la

llida de les deixalles orgàniques del

falta de professors ha impedit a molts

seva integració escolar i social.

menjador per fer compost i establir

D’

centres catalans iniciar el curs amb nor-

2. S’ha implantat el projecte per a la reu-

malitat.

tilització i socialització de llibres de

3. S’ha introduït de manera experimen-

un calendari d’activitats programades pel CEPA a tots els cicles.

Perquè aquest any no hi ha 6a hora al Papiol?
Apunts del director Enric Naval
“Referent a la implantació de la 6ª hora, hem de tenir en compte que
aquest curs s’està aplicant, en una 1ª fase, a les escoles de capital de
comarca i a aquelles localitats de més de 10.000 habitants. El curs
vinent (2007/08), arribarà a la nostra escola, ja que segons el protocol d’aplicació, la implantació de la 6ª hora s’ha d’acabar d’estendre a
tots els municipis de Catalunya”.
“Això no obstant, teníem la possibilitat, segons la normativa, d’avançar l’aplicació de la 6ª hora per aquest curs escolar amb l’informe
positiu de la Inspecció Educativa i amb l’acord qualificat del consell

El director de l’escola Pau Vila al seu despatx

escolar. Perquè hem decidit, doncs, no aplicar-la?”.
“En reunió del consell del dia 5 d’abril de 2006, vam valorar que la

les dificultats que aquest curs està tenint per cobrir les plantilles i

implantació de la 6ª hora ha de donar qualitat i prestigi a l’escola

baixes dels mestres de les escoles, reconeix que alguna cosa ha

pública i que, com la mesura pretén en primer lloc, possibilitarà la

fallat. I és per aquest motiu, fonamentalment, pel qual vam acordar

igualtat d’oportunitats i l’equitat educativa en tant que iguala el

aplicar la 6ª hora en la 2a fase, és a dir el curs 2007/08, tal com ens

número d’hores de l’escola pública amb la concertada. Amb el nos-

tocava sense avançar-la un any”.

tre pesar, vam considerar, també, que aquesta 6ª hora s’està implan-

“Aquest curs però, l’equip de mestres junt amb l’equip directiu tenim

tant de manera molt precipitada per poder garantir l’aplicació amb

un repte per davant, treballar per fer d’aquesta decisió política una

un mínim de qualitat.. La mateixa Administració educativa, davant

oportunitat pedagògica.”

Novembre 2006
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Aquest curs a l’Escola Pau
Vila del Papiol hi ha 272
alumnes, distribuïts en 16
aules, una més que el
passat, el que dona unes
ràtios classe/per alumnes
d’uns 16 o 17. Una situació
privilegiada dins el context
de la nostra comarca.

Serveis Personals
Aprovat el Pla de recepció i acollida
de nouvinguts
En un futur pròxim, l’Ajuntament editarà una guia

E

l passat dijous 5 d’octubre el Ple de
l’Ajuntament va aprovar el pla de

recepció i acollida municipal de la població nouvinguda del Papiol (PRAM).
Aquest pla, elaborat per tècnics de l’Ajuntament amb l’assessorament de la Diputació de Barcelona, vol actualitzar les
polítiques del municipi davant la incorporació de nous ciutadans i ciutadanes al
poble, fruit dels processos migratoris,
tenint en compte la salvaguarda de la
idiosincràsia i la cultura pròpies.
Novembre 2006
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Un moment del pregó de 2005 on els immigrants van tenir el protagonisme

mers moments al municipi de la població immigrada per assegurar la cohesió i

necessitats que plantegen aquests nous

xent diversitat social i cultural. El PRAM

convivència ciutadana i evitar situa-

ciutadans i ciutadanes. Aquest va dirigit

compta amb una anàlisi sociodemogrà-

cions de segregació, marginació o con-

no només a originaris d’altres països,

fica de la població nouvinguda del Papiol,

flicte, causats per les dificultats d’ins-

comunitaris i extra comunitaris, sinó

un document marc dels protocols d’aco-

tal·lació, la manca d’informació o el

també a nouvinguts d’altres poblacions

llida, una guia d’acollida (de futura publi-

desconeixement del nostre entorn.

de l’Estat Espanyol. En el marc del PRAM

cació), una programa de formació per als

El Pla no vol crear una xarxa paral·lela de

es posaran en marxa accions de promoció

professionals municipals i un curs d’acolli-

serveis sinó adaptar els ja existents a les

dels valors, necessaris en un marc de crei-

ment lingüístic per a nouvinguts.

La nova condició multicultural dels municipis
atalunya té una llarga tradició com a terra
d’acollida d’immigrants. Durant els darrers
deu anys, els immigrants vinguts d’arreu de
l’Estat espanyol en onades diferenciades per
zones d’origen han deixat pas, progressivament,
a l’arribada i assentament de comunitats
estrangeres. La immigració estrangera que s’ha
desplaçat a Catalunya durant la darrera dècada
és un capítol més de la llarga història de la
mobilitat dels éssers humans pel territori. Les
migracions actuals s’inscriuen en un nou cicle
migratori, sorgit durant els darrers trenta anys
del segle XX, que és fruit dels canvis en la divisió
internacional del treball i que dóna com a
resultat el creixement de les desigualtats en el
repartiment e les riqueses en l’àmbit mundial.
És important tenir en compte que, aquests
canvis, de dimensió estructural i d’abast global,
es manifesten i tenen lloc en el món local. Els
processos migratoris tenen clars impactes sobre
l’entorn local que determinen un nou marc
d’actuació per als governs locals. L’arribada de
nous col·lectius poblacionals i els processos de
reunificació familiar que això comporta resulten
en canvis importants en l’estructura i
dinàmiques demogràfiques i socials dels
municipis. L’estructura d’edats es modifica amb
importants variacions cap al rejoveniment de la
població. Les pautes de creixement poblacional

C

varien. Les característiques socials i culturals de
la població es transformen.
La gestió de la immigració és la gestió del
fenomen visible del procés de diversificació
local vinculat a la globalització. Les dinàmiques
socials, culturals i urbanes també es
diversifiquen. Apareixen noves formes de vida, i
de mort, que impliquen diferents tipus de
famílies i de relacions i hàbits socials. Noves
pràctiques religioses, costums i tradicions fins
ara llunyans, hàbits alimentaris considerats
exòtics... es converteixen en el dia a dia de les
ciutats i pobles europeus i també catalans.
Aquesta situació genera necessitats i demandes
socials diferents, el principal receptor de les
quals és el govern local, tot i que no és, en la
major part dels casos, qui té la competència
normativa o tècnica per fer-hi front.

Dimensió local
Els governs locals són peça central en la gestió
del fet migratori, ja que les ciutats i pobles són
els receptors de les noves poblacions. És a
nivell local on es produeixen els principals
impactes per l’arribada de nous residents.
El nou context internacional es caracteritza per
dos elements fonamentals de gran impacte local:
l’increment estructural de la mobilitat i la creixent
heterogeneïtat. Les ciutats han de fer front a la

seva capacitat per adaptar-se a la nova diversitat.
Les societats europees han vist canviar la
composició de les seves poblacions que, un cop
assentades, es converteixen en part intrínseca
del país. Els governs locals es troben davant d’un
doble repte: els processos migratoris, i la
transformació ètnica i cultural. La transformació
ètnica de la societat europea, i amb ella, la
diversificació de les característiques culturals,
religioses, socials... és un fenomen relativament
recent a Europa, i molt nou al nostre país. A més a
més aquesta transformació es produeix a ritmes
molt ràpids per l’augment constant de la
mobilitat de la població, els processos de
reagrupament familiar, les taxes de fertilitat
relativament més altes de les poblacions
nouvingudes, etc. La diversificació ètnica de les
societats europees genera entre alguns
col·lectius una certa alarma social. La migració és
un procés estructural que pot variar amb
intensitat i que inclou elements irreversibles.
Els governs locals, com a representants més
pròxims als ciutadans, es troben en la situació de
gestionar localment un fenomen global. Si hi ha
condicions potencials d’atracció, qualsevol govern
local es pot trobar gestionant aquest fenomen
d’abast global per al qual no tenen experiència ni
instruments consolidats i provats. El desconeixement dels impactes i reaccions als pro-

Serveis Personals

Un entorn nou
Els governs locals han de generar les
dinàmiques per gestionar l’augment de la
pressió sobre alguns dels recursos que ja en
l’actualitat presenten dèficits. L’entrada
massiva de nous contingents de població
en els mercats regulars de recursos
escassos pot portar al conflicte social. Els
governs locals s’enfronten al repte de
governar un entorn nou, on s’ha de
construir la convivència basada en nous
paràmetres. Els governs i l’administració
local han de fer un esforç per a la
capacitació
i
desenvolupament
de
mecanismes de gestió de conflictes i de
negociació entre la població autòctona i els
nous ciutadans, i entre els diferents grups
de nous ciutadans i ciutadanes.
Aquest procés ha d’incorporar també un
aprofundiment del compromís del ciutadà
amb el desenvolupament local, ja que la
governabilitat d’una àrea urbana en un
entorn de diversitat i globalització
requereix la participació de tots i totes. El
fet migratori és a nivell global un recurs de
desenvolupament, encara que a vegades a
nivell de barri només es percebin els
impactes negatius. Allò que apareix com a
positiu a nivell d’Espanya o Catalunya
(arribada de mà d’obra per cobrir
demandes, rejoveniment de la població...)
pot generar certes problemàtiques a nivell
territorial de barri o municipi (formació de
guetos, conflictes veïnals, sobredemanda
de certs serveis públics...).
Extret del Pla de recepció i acollida de
nouvinguts de l‘Ajuntament amb
l’assessorament de la Diputació de Barcelona

Concurs pel nom del punt jove
i el seu logotip

D

onat que en breu s’inaugurarà el
Punt Jove del Papiol, des de la regi-

doria de Joventut de l’Ajuntament del
poble s’ha pensat que son els joves els qui
millor podeu dissenyar la seva imatge. És
per això que us animen a que participeu
en el concurs que organitzen per posar-li
nom i escollir el logotip que el representi.
És un concurs obert a tothom. La idea
es dissenyar un nom i una imatge que
cada cop que la veiem l’associem amb el
Punt Jove del Papiol. En el fons, es
tracta de que entre tots feu el Punt una
Animeu-vos i participeu!

Farrès

Bases del concurs
1. Poden participar-hi totes les persones majors de 14 anys.
2. Cada concursant pot presentar fins a tres propostes.
3. Les obres presentades cal que siguin originals, inèdites i hauran d’incorporar una
icona i un nom que simbolitzi el Punt Jove del Papiol.
4. La mida del cartell ha de ser DIN A4 en format cartolina. L’autor guanyador
haurà de realitzar, si s’escau, les modificacions necessàries perquè pugui ser
imprès.
5. Es podran utilitzar tantes tintes com es vulgui, la impressió es farà en
quatricromia.
6. Les obres han d’anar sense signar. La guanyadora podrà ser signada per l’autor
una vegada s’hagi fet públic el veredicte.
7. Els treballs s’han d’adreçar a l’Ajuntament del Papiol (Av. de la Generalitat, 7-9,
08754 El Papiol, telèfon 93 673 02 20) abans del dia 24 de Novembre del 2006.
8. El treball es presentarà en un sobre dins del qual hi hagi el treball original i un
sobre tancat amb les dades del concursant (nom i cognoms, adreça i telèfon).
9. El jurat estarà format per l’Alcalde-president de l’Ajuntament del Papiol, la Regidora de
Joventut i el personal de l’Ajuntament d’aquest departament.
10. El veredicte del Jurat serà inapel·lable i des de l’Ajuntament es contractarà
directament amb el guanyador. De tota manera, el nom del guanyador sortirà
publicat a properes edicions del De Bat a Bat.
11. La Regidoria de Joventut es reserva el dret de fer servir el logotip com a
identificador per publicitar el PUNT JOVE a les publicacions que s’estimin
oportunes.
12. A totes les publicacions on hi surti el logotip del PUNT JOVE es mantindrá la firma
de l’autor.
13. L’obra guanyadora serà premiada amb 150€.
14. L’obra premiada passarà a ser propietat de l’Ajuntament.
15. Si les obres presentades no reuneixen la qualitat suficient, el Jurat es reserva el
dret de declarar desert el concurs.
16. La participació en el concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.
17. Qualsevol discrepància no prevista en aquestes bases, serà resolta per
l’organització, en aquest cas la Regidoria de Joventut.
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mica més vostre.
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cessos migratoris i els col·lectius implicats,
així com el desconeixement de les
característiques dels grups de nous ciutadans
i ciutadanes posicionen els governs locals en
un entorn de desconcert.
El repte dels governs locals és adquirir,
desenvolupar i consolidar les capacitats per
gestionar
la
cohesió
social
en
l’heterogeneïtat creixent i per gestionar la
igualtat en la diversitat. Les administracions
locals han de gestionar un cos social cada
cop més diversificat i el compliment dels
seus objectius requereix una sofisticació
creixent dels seus sistemes de detecció de
necessitats, disseny de polítiques, de presa
de decisions (estructuració de serveis i
actuacions) i de models i tècniques de gestió.
Les característiques socioeconòmiques dels
col·lectius immigrants de països extracomunitaris els converteixen en públic
potencial i demanda real de molts serveis
públics. Es pot esperar un augment de la
demanda d’alguns serveis en nivells o
tendències superiors a les que es donaven en
l’actualitat amb el patró demogràficosocial
dominant fins ara a la nostra societat.
L’increment i la diversificació de la demanda
exercirà una pressió important sobre uns
mercats o unes ofertes de recursos escassos,
especialment per a determinats segments
de població.

Urbanisme
Renovació del Clavagueram
de cara a superar els aiguats
moments de grans aiguats el cabal de l’aigua era tan poderós
que l’aigua sobreeixia pels lavabos i els patis de les cases.
Detectat el problema es va tornar a canalitzar la cua i se li va fer
un by-pass per tal que no passés per sota les edificacions.
Aquesta solució tècnica va costar 60.000 euros i va tenir un
temps de execució de 4 mesos.
Joan Borràs, regidor d’Urbanisme afirma que “coneixem que hi
ha alguns sectors més, però aquest era realment important perquè afectava directament a les persones. Agraïm als veïns afectats per la paciència. Per fi, després de molt temps d’espera,
s’ha pogut arreglar”.
Amb aquest obra hi va haver durant un temps un conflicte amb
L’Agència Catalana de l’Aigua, responsable dels col·lectors,
sobre si era aquest organisme de la Generalitat o l’Ajuntament
Novembre 2006

qui havia d’encarar aquests arranjaments. Finalment, segons el
mateix Borràs, al no trobar un acord satisfactori “ha privat que
la gent necessitava urgentment el canviar de clavegueram i
hem assumit els costos de l’obra”. Per altra banda al Torrent de
Batzacs s’està preparant el projecte per a tancar dues cues que
no són tant urgents ja que no passen per les edificacions ni
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terrenys privats.
L’Ajuntament és l’encarregat de la neteja dels interceptors d’aigua. Conjuntament carreteres i Renfe han arranjat diferents
espais que tancaven el pas d’aigua i havien provocat la parada
de més d’un tren al llarg dels dies que els últims aiguats de
L’antiga riera ha passat a ser part del clavegueram municipal

setembre van afectar el poble. Segons Joan Borràs, “ La major
part de grans ciutats queden col·lapsades i es produeixen peti-

D

e les tres cues de clavegueram que quedaven per a arre-

tes o grans basses d’aigua que dificulten el pas de vianants i

glar al poble l’Ajuntament ha acabat d’arranjar-ne una, la

vehicles. Al nostre poble, com fa molta baixada, només es pro-

més problemàtica, costosa i que més afectava a la població. Les

dueix una gran bassa a l’entrada del poble.

dues que queden passen pel costat dels habitatges i la que s’ha

La via pública també queda malmesa, especialment en aquest

arreglat per sota, pel que afectava negativament i de forma

grans aiguats. L’Ajuntament ha doblat aquest any la partida per

directa la vida d’alguns veïns. Tres habitatges patien, de fet, un

al manteniment dels carrers i la jardineria de cara a afrontar

canal d’evacuació d’aigües brutes de més de 300 cases. En

aquest tipus de problemes.

El nou Parc Central
Aquest més d’octubre s’ha adjudicat l’obra
de consolidació estabilització i millora de
l’espai del Parc dels Pins ubicat entre l’avinguda de la Generalitat i el carrer Tarragona. Les obres les durà a terme l’empresa
ACYSA. Tenen un temps d’execució de 7
mesos i un pressupost de 800.000 euros.
A partir del final de les obres la zona s’anomenarà Parc Central.
L’obra contempla l’estabilització i recuperació d’aquest espai de 3.000 metres qua-

drats. Aquesta serà, per una banda de tractament vegetal. S’hi plantaran diverses
espècies i s’hi construiran una murs de
pedra armats menys impactants i menys
agressius pel propi medi natural. A més a
més, es recobriran d’heura. La intenció és
donar una imatge agraïda d’espai verd.
Alhora, per altra banda, s’ampliaran les
voreres de les dues bandes, es crearan nous
recorreguts de connexió i es crearà una
nova illa per a l’ús lúdic dels nens petits.

Estat actual del parc

Urbanisme
El projecte de l’Escola de Música
inicia la seva fase d’obres
Entrevistem a l’arquitecta municipal

L’

Ajuntament ha adjudicat les obres de la construcció de la
nova Escola de Música a l’empresa Construcciones Alfons

Ruiz. El pressupost és de 800.000 euros i el temps d’execució
de nou mesos, esperant que al acomplir-se el curs vinent podem
gaudir al poble de nova escola.
L’acondicionament de les antigues escoles permetrà als professors i alumnes de l’escola de música un nou centre amb espais
adequats per les formacions musicals, sales per a solistes i un
petit auditori. I sobretot, espai per a més alumnes.

L’arquitecta parla
Tanit Guàrdia, 29 anys, és l’arquitecte municipal del Papiol. Per les
Novembre 2006

seves mans passen licitacions d’obres, concessions de llicencies,
informes tècnics de l’estat dels edificis i, de tant en tant, la concreció d’un projecte d’envergadura. Aquest a estat el cas de la
reforma i ampliació de l’escola Municipal Miquel Pongiluppi que
estarà situada a les antigues escoles del carrer Jaume I. Si tot
segueix els seu curs normal, les obres començaran aquest proper
Tanit Guàrdia ha dissenyat el projecte de l’escola

Quina ha estat la feina d’aquest projecte, que és el que heu fet?

ve definit també per les necessitats del que serà una escola de

Es tractava, per una banda, de projectar la rehabilitació i reforma

música. S’ha buscat ser pràctics i escoltar molt bé el claustre i la

de l’antic edifici de les escoles i, per l’altra, fer els plànols de la

directora de la Miquel Pongiluppi. Per aquesta raó hem comptat amb

construcció d’un edifici nou que el comple-

l’ajuda d’un enginyer acústic amb qui

mentés. Tot dirigit i pensat per a encabir el

hem consultat les solucions tècniques

que serà la nova escola municipal de música.

referents a la acústica del projecte.
Per exemple, especialment l’edifici

Com serà aquesta nova escola?

rehabilitat, està aïllat per evitar la

A l’edifici reformat hi hem situat

transmissions de vibracions i sons

les aules. És on els alumnes

d’un pis a l’altre, d’una aula a l’altre i

rebran l’ensenyament. Hi hauran

això implica un aïllament de sostres,

aules col·lectives, individuals, el labo-

parets i terra. El parquet de fusta

ratori de piano, les sales d’estudi i també una

que

petita sala d’audicions. A l’edifici per

també respon a aquesta necessitat

construir hi trobarem la porta d’ac-

d’aïllament.

unificarà

ambdues

plantes

cés a l’escola, el nucli de l’escala i
dels ascensors i l’àrea de despatxos, lavabos, vestuaris, i recepció.

Quan

podrem

gaudir

d’aquesta

escola?
El temps d’execució de l’obra, que si tot va bé

Què defineix arquitectònicament el

començarà aquest mes de novembre, està fixat en nou mesos.

projecte?

Això vol dir que hauria d’estar acabada per poder començar el

Visualment s’ha buscat diferenciar l’edifici de l’antiga escola, una

curs vinent amb nova escola. Aquest fet repercutirà també posi-

construcció rectangular amb coberta a quatre aigües molt tancada

tivament en la Llar d’Infants, que tindrà lloc per créixer cap a les

en si mateixa, del el nou edifici. Aquest últim actua com una pell que

zones on ara es troben els alumnes i professors de l’escola.

embolicada en si mateixa s’estira fins a embolcallar el bloc de les
antigues escoles. És un manera de dir-ho... El projecte, a més a més,

Imatge central: Plantes del projecte de la nova Escola de Música
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mes de novembre. La Tanit Guàrdia les dirigirà.

Medi Ambient
Tots els residus
del Papiol passen per plantes
de tractament

Novembre 2006

La recuperació total de residus
del municipi duplica la mitjana catalana
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A

l Papiol vam iniciar la recollida

participant activament en la recollida

rem des de casa. Un punt important a

selectiva de la brossa orgànica a

selectiva.

tenir en compte és cap contenidor de

mitjans

de

l’any

2000.

Aquesta

millora en la gestió dels residus municipals, va representar la implantació
del model de recollida Residu Mínim al
nostre municipi.

El model Residu

residus del Papiol va directament a

“Un cop barrejada
la brossa orgànica
i la inorgànica ja
no es poden aprofitar”

Mínim és un sistema de gestió dels

l’abocador sinó que tots passen per
plantes on es recupera el màxim dels
materials que s’hi dipositen.
Brossa orgànica i brossa inorgànica

residus que es basa en la recollida

Així doncs, al Papiol hem de separar

En aquest sentit, la brossa orgànica

selectiva integral de deixalles en ori-

els residus ja a la cuina; en primer

que es recull al Papiol es transforma

gen i es fonamenta en criteris ecolò-

lloc la brossa orgànica (restes de

en compost a la planta de compos-

gics i socials. Potencia el que anome-

menjar, plantes, etc.) que haurem de

tatge de Torrelles de Llobregat. El

nem la jerarquia de les 3R: primer la

dipositar als contenidors marrons i

compost és un adob orgànic que per-

reducció dels residus, després la seva

després els altres materials com el

met mantenir la fertilitat de la terra i

reutilització i finalment el reciclatge,

paper i el cartró (als contenidors

es pot utilitzar en agricultura i jardine-

desmitificant així el concepte de reci-

blaus), el vidre (als contenidors de

ria. D’aquesta manera tanquem el

clatge com la millor i única solució

vidre de color verd), i la resta les dei-

cicle, és a dir, retornem a la terra el

ambiental als residus.

xalles inorgàniques (envasos i embol-

que ens va donar.

És un model que es basa en la partici-

calls, restes d’escombrar, compreses,

La brossa inorgànica que es diposita al

pació ciutadana i en l’educació ambien-

etc) als contenidors verd fosc. Cadas-

contenidor verd amb boca groga (bàsica-

tal i pretén fer-nos conscients de la

cuna d’aquestes fraccions es recullen

ment envasos i embalatges) es porta a la

gran quantitat de residus que fem i de

de manera separada i van a plantes

planta de triatge de Molins de Rei, on es

la importància de responsabilitzar-nos

de reciclatge, compostatge i triatge,

classifiquen els diferents materials per a

en reduir-los i recuperar-ne el màxim,

per aprofitar les deixalles que sepa-

reciclar-los (plàstics, metalls, etc).

Medi Ambient
Per als altres residus com els olis

Si no realitzem la recollida selectiva

usats, la roba, l’esporga, els productes

correctament,

perillosos o contaminants (pintures,

orgànica amb la brossa inorgànica i no

dissolvents,

fluores-

es poden aprofitar cap de les dues. La

cents,...) hem de dur-los a la deixalle-

brossa orgànica embruta els materials

ria, els uns per reciclar-los i els altres

inorgànics (plàstics, llaunes,...) i en difi-

perquè rebin un tractament adequat

culta la recuperació i la brossa orgà-

per disminuir la seva capacitat tòxica i

nica es contamina i s’ha de dur a l’abo-

la contaminant.

cador, on es malbarata un recurs

brossa

Contenidors de reciclatge del Papiol

valuós per fer-ne compost. A més, no

Potser molts de vosaltres ja n’heu

separar els residus és injust pel con-

sentit a parlar o us heu topat amb els

junt de població que sí que separa bé

educadors/es ambientals que corren

des de casa.

pel nostre municipi. Els educadors
informaran als nous veïns i veïnes

Campanya de reforç

com funciona el model Residu Mínim i

L’any 2005, l’últim de que disposem

Així doncs, per tal de millorar la

els lliuraran el material perquè puguin

dades, al Papiol es van recuperat prop

participació de la població i recupe-

participar en la recollida selectiva de

del 40% del total de les deixalles que

rar molts més residus, l’Ajuntament

matèria orgànica. Als més veterans,

vam produir. Concretament vam recu-

del Papiol ha engegat una cam-

se’ls recordarà la mecànica i se’ls

perar un 32% de la brossa orgànica i

panya de reforç de la recollida

solucionaran els dubtes. També es

un 38% de la brossa inorgànica; a

selectiva de la brossa orgànica, que

passarà pels comerços per informar-

més, vam recuperar el 43% del paper

es centra la importància en separar-

los de la normativa existent relativa a

i el 46% del vidre. Malgrat que la

la correctament (sense bossa de

la gestió dels residus comercials i ani-

recuperació total duplica la mitjana

plàstic, ni altres materials inorgà-

mar-los a participar. També es faran

catalana, els objectius del Residu

nics que la puguin contaminar) i dei-

activitats a l’escola per començar a

Mínim són superiors i són xifres que

xar-la al contenidor beix amb tapa

acostumar els més petits a separar

caldria millorar.

marró.

els residus.

Activitats
a favor del medi ambient

E

l dia 7 de novembre a les 19.00h a la sala de plens

s’organitza el 2 de desembre a la Planta de Compos-

de l’Ajuntament a un “Taller de reducció de resi-

tatge de Torrelles i de Triatge de Molins, així veurem

dus”. Aprendrem a reduir i recuperar els envasos i aca-

com s’aprofiten els nostres residus!! Per inscriure’s

barem gaudint d’un berenar sense residus. Si esteu inte-

només cal trucar a l’ajuntament (93 673 02 20) o al

ressats només heu de trucar a l’ajuntament (93 673 02

CEPA (93 680 27 51).

20) o al CEPA (93 680 27 51) i apuntar-vos-hi.

Generem massa residus i molts no s’aprofiten. Partici-

Pels comerços també s’ha preparat un taller que

par en la recollida selectiva és contribuir a la solució

sota el títol “Com fer més ecològic el nostre

del problema dels residus.

comerç” oferirà als assistents mesures de reducció,

Recuperem la brossa orgànica per fer-ne compost.

reutilització i alternatives més responsables amb el

Evitem els envasos d’un sol ús, els embolcalls inneces-

medi ambient als envasos i embalatges existents.

saris i escollim envasos reutilitzables i productes a gra-

Aquest taller tindrà lloc el 7 de novembre a les

nel. Anem a comprar amb el carretó, el cabàs o la

21.00h a la sala de plens de l’ajuntament. Per ins-

bossa de roba.

criure-s’hi només cal trucar a l’ajuntament (93 673
02 20) o al CEPA (93 680 27 51).

Part de la solució és a les nostres mans.

Si esteu interessats en conèixer com i què es fa amb

Fem-la possible! i recordem: El millor residu és el que

els residus que separem a casa, veniu a la vista que

no es produeix.
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“L’Ajuntament ha
engegat una campanya
de reforç de recollida
de la brossa orgànica”

la
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insecticides,

barregem
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Què passa amb la piscina?
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Ens sembla encertat que l’Ajuntament hagi decidit prioritzar per
aquesta legislatura la renovació total de la piscina. En primer
lloc perquè es tracta d’una de les instal·lacions públiques més
utilitzades per la gent del Papiol al llarg de tot l’any per relaxarse, descansar i fer esport. En segon lloc, al tractar-se d’un espai
tan freqüentat calia optar per una remodelació important que
millorés una instal·lació que es trobava greument deteriorada.
Començant per l’arquitecte escollit, pels materials, pel sostre
retràctil i acabant pel fet de construir quatre piscines; una de
gran, un jacuzzi, una destinada a la gent gran i a les activitats
aquàtiques i un altre d’infantil per a la temporada d’estiu, són
mostres de que l’obra va per molt bon camí.
El Papiol estava necessitat d’elevar el nivell de qualitat en les
seves instal·lacions publiques i la nova piscina s’inscriu en
aquesta política de qualitat que aplica l’actual consistori.
Per aquesta raó ens va sobtar l’oposició que mostraven contra
aquesta obra els socialistes del Papiol en l’article del seu últim
butlletí de juliol. El que diuen, des del nostre punt de vista, no té
ni cap ni peus. Els molesta que l’Ajuntament hagi optat per unes
instal·lacions que no tinguin res a envejar a qualsevol altres piscines perquè segons ells costa molts diners. Els molesta que, tot
i que l’obra es faci d’una sola tirada, els plànols i el projecte
administratiu parli de fases. La veritat és que no sabem perquè
els desagrada tant. I també els molesta que una part de la piscina es pagui amb diners de la venda de terrenys municipals.
L’article esmentat també considera la renovació de la piscina
com una acció electoralista. Un pensament d’aquest tipus
només pot ser fruit d’una mentalitat dominada pel partidisme
polític ja que l’important de la piscina es que es faci i es faci bé.
En tot cas, ens han dit des de l’Ajuntament que, si bé es podrà
utilitzar a partir del proper estiu, per les eleccions no estarà acabada.
Volem acabar l’article fent-nos algunes preguntes: Volien els
representants del PSC una piscina rància? Volien que es pagués
augmentant els impostos? Perquè existeix el patrimoni municipal sinó per invertir-lo en un benefici per a tothom?

La gran responsabilitat
de l’oposició
L’oposició, ha de vetllar per a que els qui governen no facin abús
de poder.
Convergència Democràtica de Catalunya del Papiol, conscients
d’aquesta gran responsabilitat, volem posar fil a l’agulla pel que
fa a les mancances dels nostres governants municipals.
Tot fent una ullada pels diferents indrets del nostre poble albirem carrers força abandonats de la mà de Deu. La deixadesa es
manifesta arreu.

Veieu si no
Els escòrrecs que van deixar els últims aiguats en alguns carrers
no han estat reparats, i tampoc no han segat l’herbrada que hi
ha nascut, la qual cosa dificulta el pas de vianants; val l apena
fer una ullada pels carrers que no estan asfaltats i també per la
zona industrial sud que dificulta el pas de camions. En altres,
s’observa els carrers oberts per manca de manteniment. En són
una mostra: els carrers Major, Llibertat, Tarragona i altres.
Pel que fa a la Plaça del Castell, l’estructura de la qual deixa molt
que desitjar, doncs lluny de ser una plaça transitable i acollidora
que permeti gaudir a joves i vells dels gran espectacle que ens
ofereix el majestuós Castell, orgull de la nostra vila, es mostra
intransitable degut a les barreres arquitectòniques; i, a més a
més, està plena d’excrement de gos i bosses de plàstic llançades
a l’atzar. I és clar, si les bústies que contenien bosses per a dipositar-hi les cacones dels nostres canins, quan es van buidar, ja
mai més ningú les ha tornat a reposat.
Durant el temps de calor costa passar a prop dels contenidors
per la ferum que desprenen, i és degut a la falta de neteja reglamentaries.
Demanem als responsables un xic de cura i respecte per al nostre poble i els seus residents.
Que bé si en obrir de “bat a bat”, les nostres portes i finestres, hi
entrés la flaire del romaní i pinassa joia de la nostra vila. Senyors
del govern municipal, fem-ho possible.

PSC del Papiol
Amb motiu de la campanya per a les Eleccions Autonòmiques
del passat 1 de novembre, des de l’Agrupació del PSC del Papiol
vam començar a visitar als vilatans per donar-vos una bossa
amb informació i aprofitem l’ocasió per parlar amb vosaltres de
com veieu el poble, quines necessitats teniu tant d’infrastructures com de serveis i quines actuacions veieu més preferents.
No només us escoltem si no que també us expliquem en quines
coses estem treballant per oferir-vos a les properes eleccions
municipals que se celebraran el 27 de maig del 2007.
Anem recollint les vostres opinions i propostes per contemplarles en el nostre Programa Electoral
Continuarem visitant-vos en els propers mesos i poder fer així
del Programa del PSC del Papiol un recull reial de les necessitats
i prioritats de tots nosaltres.
Des d’aquesta pàgina volem agrair-vos la vostra participació i
col·laboració, així com la vostra atenció que està sent veritablement meravellosa.

Una coalició que suma
En el moment d’escriure aquestes línies falten pocs dies per que
es celebrin les eleccions al Parlament de Catalunya. Esperem
que els vots dels catalans aportin responsabilitats de govern als

Nota de la Redacció
La Secció Grups Municipals és un espai del Bat a Bat destinat a totes les forces polítiques
representades a l’Ajuntament perquè puguin expressar, sempre que ho desitgin, els seus punts de vista de forma lliure.

Vida Política

Ple ordinari del 5 d’octubre i
Ple extraordinari del 24 d’octubre del 2006
Aprovació de suport a la campanya Alcaldes per la Pau
Més de 700 municipis de 100 països del món estan adherits a

caldes vol promoure la solidaritat entre ciutats i la conscienciació

aquesta xarxa “Majors for Peace” (Alcaldes per la Pau), encapça-

de la població de tot el planeta de la lacra que suposen les armes

lada pels batlles d’Hiroshima i Nagasaki. Aquest agrupament d’al-

de destrucció atòmica i promoure l’abolició de les armes nuclears.

Aprovació del Pla de Recepció i acollida Municipal (PRAM)
Aquest pla, elaborat per tècnics de l’Ajun-

La voluntat és la de gestionar els pri-

nostre entorn. El Pla no vol crear una

tament amb l’assessorament de la Dipu-

mers moments al municipi de la

xarxa paral·lela de serveis sinó adap-

tació de Barcelona, vol actualitzar les

població immigrada per assegurar la

tar els ja existents a les necessitats

polítiques del municipi davant la incorpo-

cohesió i convivència ciutadana i evi-

que plantegen aquests nous ciuta-

ració de nous ciutadans i ciutadanes al

tar situacions de segregació, margi-

dans i ciutadanes.

poble, fruit dels processos migratoris,

nació o conflicte, causats per les difi-

* Si voleu més informació podeu diri-

tenint en compte la salvaguarda de la

cultats

idiosincràsia i la cultura pròpies.

d’informació o el desconeixement del

d’instal·lació,

la

manca

gir-vos a la Pàgina 9 d’aquest
mateix “Bat a Bat”

Licitacions d’execució de reforma i ampliació de l’Escola
Municipal de Música i del projecte constructiu d’estabilització
consolidació i millora del Parc Central
Aquest dos projectes van tenir la llum

de les antigues escoles del carrer JaumeI i

Tenen un temps d’execució de 7 mesos i

verda durant el Ple ordinari del 5 d’octubre.

la construcció d’un nou edifici adjacent.

un pressupost de 800.000 euros.

La Nova Escola de Música té un pressupost

El projecte del que serà el nou Parc Cen-

*Si voleu més informació d’aquest dos

de 800.000 euros i un temps d’execució

tral amb l’estabilització i recuperació

importants projectes al poble podeu

que permetrà que el curs que ve s’inauguri

d’aquest espai de 3.000 metres qua-

consultar la pàgines d’urbanisme (10 i

aquest nou edifici fruit de la remodelació

drats el durà a terme l’empresa ACYSA.

11) d’aquest mateix “Bat a Bat”.
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suport majoritari, permet encarar els projectes de forma decidida.
Des de la regidoria de Medi Ambient també hem apostat una bona
part de la idea de sostenibilitat que caracteritza la gestió de l’actual
govern de l’Ajuntament. Cal dir que aquest punt mai ens ha costat
consensuar les nostre posicions amb les de Junts ja que ells en els
seus programes han prioritzat la despesa medi ambiental.
Però on el nostre partit ha aportat coses importants al Papiol ha
estat en la projecció del municipi més enllà del terme municipal.
Esquerra com a partit gran que és ha participat o participa en
els governs de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona, de
l’Àrea Metropolitana i de molts Consells Comarcals. Això ha fet
que quan el Papiol ha necessitat alguna ajuda hagi tingut bons
interlocutors en aquestes entitats de govern.
De fet aquesta quatre anys, més que mai, el Papiol ha tingut
forts ajuts en forma de assessoria tècnica i subvencions.
Una coalició es justifica quan suma i la de Junts amb ERC, sense
dubte: ha sumat.
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partits que, com el nostre, creuen en la autonomia municipal i en
la necessitat d’abocar recursos en els governs locals perquè no
es vegin obligats a un desenvolupament abusiu de la construcció en la població com a únic camí per generar nous recursos,
amb tots els perills i deficiències que això comporta.
Però avui no volem aprofundir en aquesta qüestió. El nostre propòsit es reflexionar des del punt de vista d’Esquerra sobre el
balanç d’haver governat conjuntament amb Junts pel Papiol al
llarg de tota aquesta legislatura.
Nosaltres creiem que ha estat positiu. Junts buscava una amplia
majoria de govern local perquè les decisions que es prenguessin
des de l’Ajuntament fossin compartides per la major part de la
població. Nosaltres, a diferencia de CiU i de PSC del Papiol vam
veure que aquesta recerca d’una gran majoria era una idea interessant com així ha estat, ja que durant tota la legislatura el poble ha
tingut una estabilitat que ens envegen des de moltes poblacions. I
l’estabilitat aporta beneficis a la ciutadania perquè, gràcies al

Esports
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Comença la temporada 2006-2007
De l’esport base del papiol
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L’esport base del Papiol prepara els seus integrants en futbol, handbol i bàsquet

S’inicia la temporada espor-

dels nostres monitors i entrenadors que

La temporada passada també es va

tiva, amb nous reptes i algu-

assegurin l’assoliment dels objectius

renovar molt material esportiu inclosos

nes novetats. Aquest any

fixats a cada equip. Continuem fomen-

molts equipatges, vam fomentar l’ús de

ens hem proposat continuar amb la

tant la formació d’aquests tècnics, sub-

la farmaciola (1 per equip) i de l’agua

línea de canvi encetada la temporada
passada, que va resultar tan positiva,
millorant els punts febles i potenciant
els forts.
L’any passat vam recaptar a prop de

d’ampolla.

“Mantenim l’elevada
qualitat professional
dels monitors
i entrenadors”

5.000 euros amb el calendari solidari,

Resultats Esportius
En quant a resultats esportius, que no
es el mes important, cal destacar el bon
paper de tots els equips, inclús les victò-

vam participar en la cavalcada de reis i la

vencionant cursos, fent conferencies,

ries a les lligues d’alguns d’ells. Per

flama del Canigó, varem tenir a prop de

portant un seguiment exhaustiu i indivi-

assegurar la continuïtat esportiva dels

400 participants a la cursa, molt més

dual del treball educatiu-esportiu de

nostres nens hem donat les primeres

seguiment per part de pares i mares tant

cada equip i millorant la comunicació i

passes per fer convenis de col·laboració

als partits com a entrenaments i a les

coordinació entre monitors i seccions.

amb les diferents entitats i clubs espor-

festes d’inici i final de l’esport base i indi-

Seguim treballant les actituds, valors

tius del Papiol, per tal de treballar con-

viduals de cada equip i després de comp-

i normes per sobre de la competició,

juntament, tenir comunicació i relació

tar amb gairebé 200 nens a les diferents

però sense perdre-la de vista. Hem

directe per tal de facilitar un ajut mutu i

seccions esportives, aquest any conti-

de recordar que fem un treball d’edu-

de procurar que els nens que arribin a

nuem amb aquestes elevades xifres, que

cació a través de l’esport i això

edat no escolar i surtin de l’Esport Base,

son sense dubte, la nostre millor refe-

implica que es treballin aspectes

puguin continuar fent esport al poble.

rència i el reflex del bon treball.

educatius, socials, d’hàbits higiènics

Un exemple d’això es l’equip Cadet de

A més hem intentat mantenir la elevada

i saludables i de valors per sobre dels

futbol de la temporada passada que ha

professionalitat, qualitat i experiència

competitius.

passat a formar part de la Unió Espor-

Esports
tiva del Papiol com a canteranos del

suposat tot el que puguem i comen-

juvenil.

çant nous reptes.

Finalment vàrem elaborar una minu-

Aquesta temporada l’Esport Base del

ciosa memòria final, amb totes les

Papiol compta amb 12 equips esportius,

dades estadístiques, de seguiment,

5 de bàsquet, 2 de futbol, 3 d’handbol i 2

d’anàlisi i control... generals i de cada

d’iniciació esportiva. Les inscripcions

equip, amb propostes de millora que

son obertes amb la finalitat de que tots

ens

projectes.

els nens i nenes del Papiol en edat esco-

Aquest any, per tant pretenem conti-

lar puguin practicar activitat física i

nuar amb tot això, millorant per

esport amb nosaltres.

ajudaran

Categoria

a

polir

Entrenament de l’equip de bàsquet

Any
naixement

Dies i horaris
d’entreteniment i lloc

Dia i horari
de partits a casa

1993-1995
1997-1998

Dilluns-Dimecres 18:30-19:30 (CAMP. MUN)
Dilluns-Dimecres 18:00-19:00 (CAMP. MUN)

Dissabte 11:00
Dissabte 10:00

1992-1993
1992-1993
1997-1998

Dimarts-Dijous 19:30-21:00 (PAV. MUN)
Dimarts-Dijous 18:30-20:00 (PAV. MUN)
Dimarts-Dijous 17:30-18:30 (PAV. MUN)

Dissabte 19:30
Dissabte 11:15
Dissabte 10:00

1995-1996
1995-1996
1991-1992
1989-1990
1993-1994

Dilluns 18:15-19:15 i Divendres 18:15-19:15 (PAV. MUN)
Dilluns 18:15-19:15 i Divendres 17:00-19:00 (PAV. MUN)
Dimecres-Divendres 19:00-20:00 (PAV. MUN)
Dimecres-Divendres 19:00-20:00 (PAV. MUN)
Dilluns 18:15-19:15 i Divendres 18:00-19:00 (PAV. MUN)

Dissabte 9:45
Dissabte 9:45
Dissabte 12:45
Dissabte 12:45
Dissabte 11:15

FUTBOL:
Infantil F-11
Benjamí F-7

BÀSQUET:
Aleví Masculí
Aleví Femení
Cadet Femení
Juvenil Femení
Infantil Femení

INICIACIÓ ESPORTIVA:
Grans A

1999

Petits B

2000

Dilluns 16:45-17:30 i Dimecres 17:30-18:15
(PAVELLÓ MUNICIPAL)
Dill 17:30-18:15 i Dimecres 16:45-17:30
(PAVELLÓ MUNICIPAL)

----

Marcador nou
per a una Unió Esportiva Papiol en ratxa
ruit de un conveni de col·laboració

F

categoria.

entre la entitat Caixa de Penedès i la

La Unió Esportiva el Papiol acabava de

regidoria d’esports de l’Ajuntament del

guanyar a l’Herradura per 4-1 i en la classi-

Papiol, el Camp de futbol del poble

ficació va per davant dels equips de Sant

compta amb un nou marcador electrònic.

Feliu, Begues, Castellbisbal, Castelldefels

A la Unió Esportiva el Papiol, l’equip de

o el Gavà B.

futbol del poble, sembla que li està

Dels set partits jugats fins ara n’ha guan-

donant sort aquest nou marcador ja

yat cinc, n’ha empatat un i n’ha perdut un

que a la darrera jornada que tenim

altre. Du una renta de 20 gols a favor i nou

constància abans de tancar aquest Bat

en contra el que li suposa 16 punts, tres

a Bat, el Papiol es trobava en la segona

menys que el primer classificat, l’equip PB

posició de la taula, en llocs d’ascens de

Cinco R.
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Cadet Masculí
Infantil Femení
Benajmí Mixt
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HANDBOL:

Gent Gran
El president del Casal d’Avis
participa al 5è Congrés de la Gent Gran
“La societat ha de reconèixer la nostra contribució al benestar del país, el paper que hem
jugat i seguim jugant en relació amb la gent que ens és més propera, en relació amb les
comunitats on vivim i ens relacionem i en relació amb el conjunt del país i el món”
Extret del manifest final del 5è Congrés de la Gent Gran

S

anti Clua, el president del Casal
d’Avis Alexandre Figueras, va par-

ticipar com a delegat electe en el passat congrés de la Gent Gran que va
tenir lloc els dies 4,5 i 6 d’octubre. Més
de 1.100 delegats i delegades del territori català es van reunir per analitzar
els temes que els afecten en l’actualitat i d’altres que s’hauran d’afrontar
Novembre 2006

per resoldre els reptes del futur. Al
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llarg de la trobada van tenir lloc tres
ponències : “Un compromís de futur”,
“Drets i deures de la gent gran” i “Per
un envelliment digne i responsable”.
En aquesta última va participar en
Santi Clua.

“hem vaig
presentar per
tal d’aportar un gra
de sorra”

Santi Clua, president del Casal d’Avis Alexandre Figueras

de

Catalunya”.

Justament

per

cabdal importància la qualitat de vida

aquesta raó Santi Clua va proposar

–explica el president del Casal d’Avis -

Tal i com afirma el president del

una esmena al text final que volia

. Tenint en compte que algunes apli-

Casal d’Avis “hem vaig presentar per

garantir explícitament que la segure-

cacions terapèutiques alternatives

tal d’aportar un gra de sorra a la ini-

tat social assumís plenament algunes

ajuden a minimitzar aquestes dolen-

ciativa que aquest congrés suposava

de les pràctiques de la medicina

ces fins al punt de regularitzar nota-

per fer que la veu de la gent gran

alternativa. “Hem de tenir en compte

blement la qualitat de vida de qui les

s’escoltés a l’hora d’elaborar una llei

que estem en el que alegrement ano-

reben. La majoria d’aquests tracta-

com la futura Llei de Serveis Socials

menen “Estat del Benestar” on es de

ments alternatius són un luxe ja que,

Les dades dels participants al congrés
1) Dels 1168 delegats i delegades que van participar al con-

demarcació de Lleida (13,5%); 135 de Girona (11,5%); 102 de

grés, un 66% eren homes i un 34% dones, d’edats compre-

Tarragona (9%); 55 de les Terres de l’Ebre (5%) i 33 de les

ses entre els 52 i els 91 anys. Al congrés també hi van parti-

comunitats exteriors (3%).

cipar representants de les Comunitats Catalanes de

3) Per segments d’edat, 116 delegats i delegades participants al

l’exterior, procedents de països com Alemanya, Argentina,

congrés tenien entre 60 i 64 anys (10%); 324 edats compre-

Brasil, Canadà, Costa Rica, Equador, Japó o Uruguai, entre

ses entre els 65 i els 70 anys (28%); 350 són a la franja d’en-

d’altres.

tre 71 i 75 anys (31%), 221 entre els 76 i els 80 anys (19%); 113

2) De tots els participants 685 delegats provenien de la demarcació territorials de les terres de Barcelona (58%); 158 de la

participants majors de 80 anys (10%) i només 20 menors de
60 anys (3%).

Gent Gran
no hem d’oblidar, que hi ha pensionistes que no reben ni el sou mínim
interprofessional”.
L’esmena de Clua va ser inicialment desestimada però després de la seva intervenció i argumentació va ser sotmesa a
votació i aprovada per amplia majoria i
inclosa finalment al text que s’enviarà a
la Generalitat.

“L’esmena de Santi
Clua va ser votada
i aprovada per
àmplia majoria”
Segons el president dels avis “el que,
per a mi, ha estat més il·lusionant de
la participació al Congrés de la Gent

bablement la base d’una llei que

Entre d’altres temes es van tractar

sones que la realitzen així com la garan-

garantirà uns drets i uns serveis a tota

sobre: l’envelliment satisfactori i res-

tia de professionalització i formació

la societat catalana. És molt gratifi-

ponsable, l’alimentació, l’activitat física,

adequada; l’habitatge i la protecció jurí-

cant pensar que els meus fills podran

l’aïllament social i el consum de medica-

dica de les persones grans per tal que

gaudir d’uns drets que entre tots hem

ments;

no es trobin desemparades davant qual-

ajudat a consolidar”.

domiciliaria i la dignificació de les per-

els

transports,

l’assistència

sevol problema.

Els avis i avies del Papiol
visiten Lleida
Els passats dies 16 i 18 d’octubre els avis

banda, es va visitar el centre d’Inter-

de la ciutat. Amb una superfície de 90

i avies del Papiol van participar en l’ex-

pretació Industrial de la fàbrica de

hectàrees, la “Mitjana” es un micro-

cursió anual de la Gent Gran del poble

l’empresa San Miguel. La visita va

clima ple de bosc frondós on s’hi poden

organitzada pel Casal d’Avis Alexandre

donar una visió tant del procés d’ela-

trobar aus, amfibis i rèptils.

Figueras i l’Ajuntament. Tenint el bon

boració de la cervesa com de la histò-

Els dos autocars es van intercanviar

resultat de l’excursió de l’any passat,

ria de la companyia. La fabrica de

les visites. Després tots els integrants

dividida en dues tandes, es va repetir

Lleida es on va començar la seva acti-

de l’excursió es van trobar al restau-

experiència. Les dues excursions van

vitat a l’any 1957 aquesta empresa

rant on es va menjar i ballar com es

desenvolupar-se més o menys de la

dedicada a la cervesa.

tradició.

mateixa manera i sense incidències. Es
van disposar dos autocars, cadascun
dels dies de visita, que portaven a cinquanta passatgers.
La sortida del Papiol va ser a dos

Com cada any la participació a l’ex-

“Es van omplir dos
autocars, cadascun
dels dies de visita,
amb 50 passatgers”

quarts de vuit del matí i després de la

cursió era gratuïta pels avis i avies
del Papiol, jubilades o pensionistes,
majors de 60 anys i les seves
parells.
A la sortida es va aprofitar per a llegir el

parada a esmorzar de la Panadella es

Per altra banda, els avis i avies del

manifest de la Marxa de la Gent Gran del

va arribar a Lleida ciutat. La visita va

Papiol van poder passejar per el Parc

Baix Llobregat amb el lema “Posa’t en

tenir Lleida com a eix de l’excursió

Municipal de “La Mitjana”. Un àrea

marxa” que patrocina el Consell Comar-

centrada en dos espais. Per una

natural sorprenent que s’estén pel límit

cal del Baix Llobregat.
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Activitat de Tai-Txi al Casal d’Avis

par en un projecte que serà, molt pro-
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Gran ha estat el fet de poder partici-

Vida a la Vila
Montse Faura, nova presidenta de
l’Associació Catalana d’ Escoles de Música
noves propostes que aquestes proposin,

tat de l’ensenyament sense deixar de

d’acord amb els objectius de l’ACEM.

banda la seguretat laboral.
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Posem a l’abast de tots els estudiants de
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música els mecanismes que els permetin

El professorat en formació permanent

formar part d’un conjunt instrumental i/o

Organitzem cursos de formació perma-

vocal de qualitat amb alumnes d’altres cen-

nent del professorat i col·laborem amb

tres. Fem difusió i acostar a tots els profes-

altres entitats en l’organització de con-

sors i professores les diverses opcions

gressos i seminaris que aportin i/o apro-

pedagògiques per tal d’orientar cada cen-

fundeixin en les noves orientacions peda-

tre segons la seva naturalesa i àmbit d’ac-

gògiques. Mantenim converses regulars

Montse Faura, directora de l’Escola

tuació. Animem a les autoritats educatives

amb les administracions i associacions

Municipal de Música Miquel Pongiluppi

a entendre la importància d’incidir en l’edu-

de l’àmbit musical, amb l’objectiu de tra-

L’

cació i la cultura musical en el nostre país i

çar entre tots les línies principals que han

ACEM és una associació sense ànim

en els beneficis socials que això reporta i

de definir el funcionament i les activitats

de lucre que actualment engloba 80

els hi proposem les reformes estructurals i

regulars dels centres d’acord amb la rea-

escoles de música de tot Catalunya, amb

curriculars convenients, d’acord amb l’ex-

litat, incidint en la importància de les

l’objectiu de coordinar esforços, intercan-

periència diària que tenim els represen-

escoles de música com a bressol de qual-

viar experiències i el.laborar projectes

tants de les escoles associades a l’ACEM.

sevol activitat musical futura.

que beneficiïn i garanteixin la qualitat i la

Vetllem pel reconeixement professional

Creiem que els ciutadans han de tenir

quantitat de l’ensenyament musical tant

dels professors i professores de música per

accés a les eines necessàries per a la pràc-

important per la nostra societat. L’ACEM

tal que la seva tasca sigui entesa

tica de les arts en general i concretament

no és més que la cristal·lització d’una

d’acord amb el grau d’especialització que

de la música.

nova manera d’entendre la música que

s’exigeix amb l’objectiu de garantir la quali-

ACEM

des d’unes dècades ençà havien anat
posant en pràctica algunes escoles de

Les activitats de l’Escola de Música a l’abast de tothom

música i grups d’educadors del nostre

Ha començat un nou curs a l’Escola de Música i les ofertes d’activitats estan obertes a

país que sentien la necessitat de trencar

tothom. Aquest any tot aquell qui vulgui es pot apuntar tant a la banda del poble, com

la rigidesa d’un ensenyament academi-

a la batukada o al Cor Gospel. Us les presentem a continuació:

cista i orientat exclusivament a la professionalització.
Avui, les escoles de música obren les seves
portes a alumnes de totes les edats, amb
tota mena d’interessos, i que practiquen
diversos estils musicals. Les escoles de
musica vetllen perquè cap alumne no quedi
exclòs per raons econòmiques, socials o
d’incapacitat i per donar la resposta adequada als seus diferents interessos i nivells.
Promouem la creació de noves escoles de
música i assessorarem en tot allò que
necessitin. Facilitem els intercanvis entre
escoles de música que beneficiïn l’ensenyament i la interrelació i socialització entre
els seus alumnes. Vetllem perquè les escoles de música tinguin un finançament adequat a la seva realitat. Ajudem a coordinar i
assessorar en les diferents tasques de les
escoles de música, donant suport a les

Vida a la Vila
Comencem a estimar Papiol fm
Emissions en proves d’una radio municipal
que vol ser viva, actual i entretinguda
A partir d’aquest mes de novembre al 101.2 del dial començarà
a emetre en proves la nova radio del poble. Papiol Fm s’inaugurarà oficialment per les festes d’hivern del mes de desembre.
A partir d’ara es podrà començarà a sentir una programació
que segons els membres de la Productora “Mitjans a mitges”,
els encarregats de posar-la en marxa, anirà creixent “poc a poc,
a mida que la gent del poble s’interessi per la seva ràdio”.
L’últim dijous d’octubre es va celebrar una reunió a la Sala de
Plens de l’Ajuntament amb aquelles persones que han mostrat
interès en col·laborar-hi. Mariola Dinarès, membre de la productora, professional de la ràdio amb anys d’experiència en el mitjà,
va explicar que aquesta, la nostra radio, “és una emissora municipal que neix de forma molt diferent a com ho van fer fa 30

Reunió de presentació de la ràdio als interessat del poble en col·laborar

anys les primeres emissores locals. Les tecnologies i la inversió

de la productora –prossegueix Dinarès - es la de posar les eines
perquè els papiolencs i papiolenques puguin fer la radio que
volen i, també, la d’ajudar a dinamitzar el poble”.
PapiolFm vol ser una radio “viva”, en tant que participi de la
vida cultural i social del municipi; “actual”, en tant incorporí les
noves tecnologies i nous formats adients per a un radio local; i
“entretinguda”, doncs ens ha de poder acompanyar al llarg de
les vint-i-quatre hores del dia. A més a més s’incorporarà a la
xarxa de Com Radio a les hores en punt per tal de donar els cinc
minuts dels butlletins horaris de noticies.
Les emissions des de les primeres setmanes de novembre fins
el desembre, amb la inauguració per les festes de Santa Eulàlia,
serviran per, d’una forma gradual, prendre-li la mesura a l’equip
tècnic i valorar les propostes de col·laboració de les persones
interessades.
Si voleu participar i no vau ser a la reunió anteriorment explicada heu de enviar les vostres propostes i dades personals a
Alguns dels interessats en col·laborar van reunirse al saló de plens

Sentit únic i ascendent
pel carrer Joan Maragall
En els decurs dels propers dies es posaran senyals a la zona d'accés al c/ Joan Maragall per l'Avinguda Generalitat per tal de deixar
el c/ Joan Maragall com un carrer de sentit únic i ascendent des
del c/ Àngel Guimerà fins l'Avinguda Generalitat.
Això provocarà que l'accés al Passatge. Progrés es farà des del
c/ Àngel Guimerà i no des de l'Avinguda Generalitat, com es
feia fins ara.

Papiolfm@gmail.com
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per la teulada. La radio ha de anar creixent a poc a poc. La feina
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que es farà són diferents. Sobretot, no es vol començar la casa

E l Ra c ó d e l a C u l t u ra
Des de l’Escola de Música
Per Montse Faura
“12 segundos de oscuridad” de Jorge Drexler

Des del Centre Municipal
de Lectura
per Elsa Garcia

Preu orientatiu disc: 15,95 €

Estambul: Memorias y la ciudad

Pròxim concert:
29 i 30 novembre al Palau de la Música de Barcelona.
Més informació: www.jorgedrexler.com

Novembre 2006

Desprès del seu èxit en el disc Eco i aconseguir el primer l’Oscar amb
la cançó amb lletra castellana de la historia del cinema amb “al otro
lado del rio”, Drexler torna amb 12 segundos de oscuridad, com un
farer solitari i reclòs en els sentiments profuns de la vida, l’amor, de
les nostres vides sense amor, pensaments difícils d’exterioritzar i
que només es poden explicar en baixet i a l’oïda.
Un disc amb uns textes increïbles i de gran riquesa musical. El disc
compta amb la producció de Juan Campodónico i està enregistrat
pels integrants ¡de Bajofondo Tango Club (Juan Campodónico,
Javier Casalla, Gabriel Casacuberta y Luciano Supervielle) i també
amb la seva banda dels seus directes.

AUTOR: Orhan Pamuk
EDITORIAL: Mondadori
L'escriptor turc Orhan Pamuk ha estat guardonat
amb el Premi Nobel de Literatura 2006. Segon el
veredicte, Pamuk és un escriptor "que busca l'ànima melangiosa de la seva ciutat natal i que ha
trobat nous símbols per poder reflectir el xoc i la
interconnexió de les cultures. És una meravellosa
barreja de les memòries i els records de l'autor amb el retrat palpitant
d'una de les ciutats més fascinadores del món, una ciutat viva, on palpita una realitat canviant i que té un misteri a cada cantonada.

Durant el mesos de Novembre i Desembre el
Centre de Lectura romandrà obert de:
16 a 20 hores de dilluns a divendres.
El Centre de Lectura està preparant una sèrie de noves activitats, totes elles aplegades amb un sol títol: "Avui parlem de..."

El disc consta de dotze temes, entre els quals hi ha 10 composicions
d’en Drexler i dues versions, una dels brassilenys Titàs i l’altra,
sorprenent, de Radiohead.

Cada període de temps es reunirem per parlar, en un principi
dels següents temes concrets: Cuina, Història, Poesia, Plantes...

de BAT a bat
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En x @ rx @
>> http://www.gencat.cat
Des de la web de la Generalitat de Catalunya podrem trobar els resultats de les
eleccions autonòmiques de l’1 de novembre. Si no en tenim prou amb els que ens
diu la televisió i volem dades exactes de
tots els pobles i circumscripcions de Catalunya el que cal es acostar-se a aquesta
web. Resultats totalment oficials.

>> http://www.amicsrac1.net/minoria/index.htm
EL programa Minoria Absoluta de RAC1
ha estat guardonat amb el Premi Ondas
com a millor programa de radio. Aquest
prestigiós premi es una alegria pels membres de l’equip i per l’humor en general.
Autor també del programa de TV3 “Polònia” són dels més capaços de fer fina ironia amb els resultats de les eleccions de
l’1 de novembre i del futur escenari polític que hi haurà a Catalunya.

Cine-Club Molins de Rei
10/11/06

24/11/06

LA JOVEN DEL AGUA (Drama)
Directors.- M. Night Shyamalan (usa 2006)
Intèrprets: Paul Giamatti, Bryce Dallas Howard
Cleveland Heep, un ex-metge convertit en
porter dels apartaments The Cove, descobreix una nit a la piscina del complex a
Story, una jove que resulta ser una "narf" un personatge fantàstic similar a una
nimfa- a la que tots els inquilins acabaran
ajudant en la seva lluita contra els monstres
que tracten d’impedir que la criatura retorni
a seu mon.

SALVADOR (PUIG ANTICH ) (Drama)
Directors.- Manuel Huerga (Espanya Regne Unit 2006
Intèrprets: Daniel Brühl, Tristán Ulloa, Leonardo Sbaraglia
El 2 de març de 1974, el jove militant del Moviment Ibèric d’Alliberació Salvador Puig Antich,
que havia estat detingut després de cometre
un atracament junt amb altres companys en el
que va morir un policia, es convertí en el darrer
pres polític executat a Espanya mitjançant el
"garrote vil". El film relata la seva història i la
dels intents desesperats de la seva família, companys i advocats per evitar la seva execució.

La nostra gent
Laura Amor:
“No em canvio per ningú”

H

a acabat els estudis de teatre a l’es-

sentir que es recuperava realment de

cola Nancy Tuñon, una de les més

l’accident de cotxe que va patir. “Era

prestigioses de Catalunya, i segueix

amb la meva mare i de sobte ella em

estudiant Humanitats a la Universitat

diu “Mira, acabo de veure aquell noi

Autònoma de Barcelona. Viu amb el

pujant les escales”, era un noi que m’a-

pares al Papiol i quan parla de la seva

gradava. I li contesto “mama cómo

vida sempre la lliga al teatre. “Em

tengo el pelo”. Quan hi vaig pensar em

dedico i em dedicaré sempre al teatre i

vaig adonar de que ja estava bé. Primer

mai m’he plantejat la possibilitat de fer

em vaig preocupar de caminar, de

alguna cosa que no estigués vinculada

poder moure’m i tornar ésser indepen-

d’alguna manera a aquest món. És el

des, em fa plorar i, per sobre de tot, una
de les coses que em fa més feliç”.

Laura Amor

cap de setmana com qualsevol altre”
explica.

Com a una de les fundadores i de les

dent, de menjar i engreixar-me ja que

“És una mala passada que t’hagis d’ado-

actuals impulsores del grup “Andrò-

m’havia quedat en 35 quilos, i de sobte

nar del molt que la gent t’estima quan

mina” del Papiol ha estrenat diferents

em neguiteja el meu cabell... en aquell

passes un mal moment com aquell. A

peces teatrals. Ara estan preparant

moment em vaig adonar que ja ho

l’hospital i a l’Institut Guttman, on m’hi

entre tots l’obra ArtBusht, “una àcida

tenia superat.”

vaig passar uns mesos de rehabilitació,

crítica al President dels Estats Units

em va venir a veure molta gent... i això em

que esta molt ben encarada i es molt

Un accident “típic”

feia preguntar-me si hauria anat jo també

actual”. Esperen poder estrenar pel

El poble, especialment família i amics, va

a veure’ls... Vaig tenir un suport molt gran

febrer o per Setmana Santa. A Barce-

estar molt preocupat quan la nit de Sant

i ho agraeixo molt. Però també es cert que

lona també pertany a la companyia

Joan de fa dos anys la Laura va patir un

si un no vol, no és cura. Els metges van dir

“Las Iñakis” amb la que estan movent

accident de cotxe que la va portar en

que havia estat miraculós que jo me’n sor-

l’obra Bis de la que se sent especial-

coma a la UVI. “Va ser el típic accident

tís. Primer del coma, després caminar,

ment contenta “ja que sóc una de les

que tants joves han tingut. Agafes l’au-

pensar, tornar a ser independent...”

autores”.

tomòbil i per aquella desgracia que mai

“La gran sort, dins d’una desgracia que

La Laura fins i tot utilitza un diàleg

penses que et pot passar a tu te la fots.

òbviament hauria preferit que no em pas-

molt teatral quan vol explicar quan va

El cert es que podia haver estat aquell

sés, és l’aprenentatge que he fet sobre la
vida i sobre l’estat en el que em vaig tro-

PERSONAL I INTRANSFERIBLE

bar, mirant-me a mi mateixa, també a
altres pacients amb els que vaig compartir hospital o recuperació... Ara ho puc

1) El principal tret del teu caràcter?
La força
2) La qualitat que prefereixes en un
home?
Que lluiti pel que vol
3) I en una dona?
Que lluiti pel que vol
4) Què és el que més aprecies dels teus
amics?
La companyia
5) El teu principal defecte?
El nerviossisme
6) El color que més t’agrada?
Verd
7) La flor que més t’agrada?
Els gira-sols
8) L’animal que més t’agrada?
El gat

9) Els teus escriptor preferits?
Cortazar i Harold Pinter
10) Quina música escoltes sovint?
Sabina
11) Els teus herois de ficció?
Sóc de la generació de Bola de Drac
12) Personatges referència en la vida real?
Els meus pares
13) El que més detestes es..?
La inpuntualitat
14) Quin fet t’inspira més indulgència?
Les accions que es fan de manera passional
15) Estat actual del teu esperit?
Emprenedor
16) Quin és el teu lema?
“Te’n penediràs d’allò que no facis, no
del que facis”

utilitzar en el teatre. Per exemple, a l’escola em van demanar que fes d’una noia
que s’aixecava d’una cadira de rodes i tornava a caminar. Com es de suposar aquella actuació em va quedar impecable...”
“Per explicar l’accident quan algú em pregunta com estic –recorda la Laura- sempre utilitzo una contestació que em va fer
la meva mare quan li vaig preguntar si
m’havia quedat bé, si em veia bé, vaja. Ella
em va contestar: “Bien no, mi niña, igual
que antes”. Així que què més vull... Jo, la
veritat, no em canvio per ningú.”
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el que em fa somriure i el que, a vega-

““Em dedico
i em dedicaré
sempre al teatre”
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meu hobby, el que em porta maldecaps,

Transports i telèfons d’interés
Horaris RENFE
Papiol 

Papiol 

 Terrassa

BCN

 Terrassa

Papiol



Martorell

Papiol

 Martorell

Dissabtes i festius

Feiners
5.07
5.40
6.16
6.28
6.45
7.06
7.28
7.36
8.07
8.36
8.58
9.33

BCN

10.03
10.33
11.03
11.33
12.03
12.33
13.03
13.28
13.58
14.28
15.03
15.33

16.03
16.33
17.03
17.33
17.58
18.28
18.58
19.28
20.36
21.14
21.58
22.40

5.08
6.15
7.16
7.45
8.16
8.45
9.16
9.45

10.45
11.45
12.45
13.45
14.45
15.45
16.45
17.45

18.45
19.45
20.57
21.45
22.16
22.39

Feiners
5.47
6.05
6.55
7.31
7.43
7.55
8.16
8.46
9.17
9.46
10.16
11.16

Horaris Autobusos
Castellbisbal



Papiol



Barcelona

S O R T I D E S D E B A R C E L O N A FEINERS

Dissabtes

Diumenges
i Festius

Feiners

Dissabtes

Diumenges
i Festius

El Papiol

El Papiol

El Papiol

7.00 (A)
8.00 (A)
11.40 (A)
13.00 (A)
14.15 (A)
15.30 (A)
17.00 (A)
18.15 (A)
19.15 (A)
20.00 (A)
21.10 (A)

8.15 (A)
10.15 (A)
12.15 (A)
14.15 (A)
16.00 (A)
19.15 (A)
21.15 (A)

10.15 (A)
13.00 (A)
16.10 (A)
18.15 (A)
21.15

7.25
9.25
11.25
13.25
15.25
17.25 (1)
18.25
20.25

9.25
12.15
15.25
17.30
19.45

(A) Viatge per Autopista
(2) Excepte juliol i agost
(1) Viatge només fins a Molins de Rei Agost: Horari dissabtes

Horaris Autobusos nocturns
Sortida de BCN- Plaça Catalunya
1,05 - 2,05 - 3,05 - 4,05

17.47
18.16
18.47
19.16
19.46
20.01
20.31
21.01
21.31
22.10
23.42
00.23

7.01
7.46
8.11
9.14
10.11
11.17
12.18
13.17
14.18
15.17

16.18
17.17
18.17
19.17
20.17
21.17
21.47
22.35
00.23

Bus de l’Estació

Feiners

6.20
7.00 (Directe)
7.15
8.25 (1)
9.25
10.25
11.40 (1)
13.25
14.40 (2)
15.25
16.40 (1)
18.25
19.40

Dissabtes i festius
11.46
12.16
12.46
13.16
13.46
14.16
14.46
15.16
15.46
16.16
16.46
17.16

*Arribada estació de RENFE-El Papiol
1,38 - 2,38 - 3,38 - 4,38

* Recordar al conductor que ens dirigim (si és el cas) a la part alta del Papiol

DISSABTES

SORTIDES DEL PAPIOL
6.30 10.40 15.40 20.16
6.50
11.10 16.10 20.45
7.10 11.40 16.40
21.11
7.30 12.10
17.10 21.41
7.53 12.40 17.40 22.01
8.13 13.10 18.10 22.21
8.36 13.40 18.40
9.15 14.10 19.10
9.35 14.40 19.35
10.10 15.10 19.56
SORTIDES DE L’ESTACIÓ
6.40
7.00
7.20
7.43
8.03
8.23
8.50
9.25
9.55

10.20
10.50
11.20
11.50
12.20
12.50
13.20
13.50
14.20

14.50 19.20
15.20 19.46
15.50 20.06
16.20 20.31
16.50 21.01
17.20 21.31
17.50 21.51
18.20 22.11
18.50

8.30
9.00
9.20
9.40
10.20
10.40
11.20
11.40
12.20
12.40

13.20
13.40
14.20
14.40
15.20
15.40
16.20
16.40
17.20
17.40

18.15
18.40
19.15
19.40
20.15
20.40
21.30
22.05

8.20
8.45
9.10
9.26
10.05
10.26
11.05
11.30
12.05

12.26
13.05
13.26
14.05
14.26
15.05
15.30
16.05
16.26

18.05
18.26
19.05
19.26
20.05
20.26
21.17
21.54

Vull trucar a ...
Ajuntament
Dispensari Municipal
CAP Molins (Consultes)
Creu Roja
Servei d’Urgències Molins
Servei d’ambulàncies-Urgències
Farmàcia Vilà
ESCOLA PAU VILA
Cicle Inicial
Educació Infantil
Escola Bressol El Cucut
Escola Música
Correus
Policia Local
Mossos emergències Trànsit
Bombers Sant Feliu

93 673 02 20
93 673 15 35
93 668 77 11
93 668 10 26
93 680 28 76
061
93 673 07 74
93 673 00 22
93 673 00 22
93 673 00 22
93 673 12 79
93 673 08 83
93 673 02 40
93 673 20 00
088
93 666 10 80

Piscina Municipal
Pavelló d’Esports
Deixalleria
Centre de Dia Josep Tarradellas
Casal d’Avis Alexandre Figueras
Centre Municipal de Lectura
Casal de la Dona
AVARIES
Aigües
Fecsa-Enher
MOSECA (Manteniment enllumenat públic)
Catalana de Gas
ATENCIÓ AL CLIENT Aigües
ATENCIÓ AL CLIENT Fecsa-Enher
Cementiri
Parròquia

93 673 03 96
93 673 03 77
93 673 17 24
93 673 01 90
93 673 16 53
93 673 22 46
93 673 11 95
93 342 25 41
900 77 00 77
900 72 43 65
900 75 07 50
900 71 07 10
902 50 77 50
93 673 05 35
93 673 01 21

HORARI DE LA DEIXALLERIA
De dimarts a dissabte. Els matins de 9:30 a 14:00 i les tardes de 15:00 a 18:00 els mesos d’hivern (octubre-març)
i de 16:00 a 19:00 els mesos d’estiu (abril-setembre). Entre octubre i març els dissabtes a la tarda és tancada.
A més, el quart dissabte de cada mes de 10:00 a 14:00 hi ha una deixalleria mòbil a la Pl. Gaudí (La Florida) on hi podeu portar
els mateixos residus que a la deixalleria fixa excepte els voluminosos (neveres, mobles, esporga...).

