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Uns pressupostos
per a les persones
Als ajuntaments sempre tanquem el
darrer any del curs havent aprovat els
pressupostos per a l’any que entrem.
Aquest 2018, i sent fidels al nostre Pla
d’actuació municipal que ens vàrem
fixar a l’inici del mandat, farem realitat
objectius que ens defineixen els plans
que hem redactat: el d’esports i el de
turisme. Pel que fa el Pla d’esports, incorporem un tècnic que ha d’ajudar les
nostres entitats esportives. Pel que fa
al de turisme, generarem una ruta pel
nucli urbà retolant el nostre patrimoni
immoble més significatiu.
Com cada any, seguim invertint en les
petites millores de carrers, per tal de
millorar l’accessibilitat i eliminar les barreres arquitectòniques; seguim invertint
en promoció econòmica, i seguim invertint en promoció cultural i en totes
aquelles activitats i esdeveniments que

ens fan estar bé al dia a dia del nostre
poble.

uns bons moments. Aquest darrer punt
és la clau del servei.

Enguany, amb les treballadores de
Serveis Socials hem pogut reformular
l’aportació pressupostària: l’hem optimitzat reforçant altres serveis com
l’atenció als joves, generant el Servei
d’Atenció Juvenil (SAJ). Des d’aquest
nou servei volem oferir més atenció
als joves i un millor servei, tot atenent
els seus problemes i preocupacions i
acompanyant-los amb la seva família a
tenir una adolescència al més tranquil·
la possible. Precisament, una de les
feines que més valoro és la que s’està fent des de Serveis Socials, la seva
coordinació amb els diferents agents
externs o amb entitats supramunicipals
i la relació amb les papiolenques i els
papiolencs, ja siguin gent gran o persones més vulnerables que no passen per

Clarament, els pressupostos aposten
per les persones i pel seu dia a dia,
aposten per les entitats, aposten per
les petites millores als nostres carrers
i equipaments.
I no oblideu que aquest 2018 comencem les obres de reurbanització del
carrer Major. Aquesta obra ha de dignificar el centre del nostre poble i endreçar-lo. El nou carrer Major ens donarà
nous espais on totes les papiolenques i
els papiolencs passarem a ser els protagonistes del que hi passi.
Us desitjo un bon Nadal i una feliç entrada d’any nou. Una abraçada!
Jordi Bou i Compte
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Ho estem fent

Pista
Ludicoesportiva

Un poble cuidat i endreçat,
per viure-hi a gust

Connexió dels carrers
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La connexió dels carrers modifica lleugerament el sentit de la circulació dels
vehicles en aquesta zona: sentit únic
a Ignasi Iglésias i doble sentit a Pi i
Margall (entre Joan Santacana i Jacint Verdaguer).
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En aquestes dates podrem estrenar un
nou espai molt sol·licitat, un espai de
sociabilització per als gossos davant
del Poliesportiu Municipal, on les mascotes podran córrer sense anar lligades i relacionar-se amb altres gossos;
també hi haurà una font perquè puguin
beure-hi i un dispensador de bossetes
per recollir els excrements.
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Al novembre van quedar finalitzades
les feines de repavimentació del carrer de Joan Santacana. L’obra s’ha fet
per dos motius: perquè el carrer pugui
assumir l’increment de circulació de
cotxes un cop obert el carrer d’Ignasi
Iglésias, i per millorar-hi l’accessibilitat
(mig carrer estava sense pavimentar
encara i l’altre mig tenia unes voreres
molt estretes). Durant els treballs, s’ha
aprofitat per actualitzar algunes de les
instal·lacions soterrades de la via.
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2
Biblioteca

Les diferents actuacions urbanístiques que està duent a terme l’Ajuntament del Papiol tenen com a objectiu l’ordenació i planificació harmònica
de l’espai públic per procurar el benestar dels habitants.

C.
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1
C. de Ca n’Esteve de la Font

4

Reurbanització del centre
Està previst que passat Reis comenci la remodelació del carrer
Major i de la plaça de l’Església. Paral·lelament, els propers
mesos, s’aniran habilitant al centre uns espais d’aparcament
provisionals, gratuïts, alternatius als del carrer Major, que quedaran reduïts. D’altra banda, s’oferiran per llogar la trentena de
places d’aparcament del soterrani de la Biblioteca.
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rme

Zones d’aparcament alternatives
que s’aniran habilitant
1 Pàrquing Pista Ludicoesportiva
Lliure, sense restricció horària.
2 Pàrquing Biblioteca
S’oferiran 30 places de lloguer.
3 Pàrquing ca n’Esteve de la Font
(davant del taller mecànic Fran&Per)
Lliure, sense restricció horària, com el pàrquing
contigu a la Pista Ludiocoesportiva.
4 Pàrquing F. Macià / P. Catalans
Zona blava gratuïta. Amb disc horari limitat a 1 hora:
dilluns a divendres (de 9 a 14 h i de 17 a 20 h);
dissabtes (de 9 a 14 h).
5 Pàrquing Supermercat Charter
Habilitat. A les nits es pot usar lliurement.
Durant el dia continua sent d’ús privat.
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Fem poble

ADN participatiu i solidari

Fem Nadal

Fem les compres
nadalenques
al Papiol

Pessebre construit per l’Hèctor Carbonell per a
l’exposició. Les figures estan sota una reproducció del pont de l’Esbarjo. Foto: Joan Vidal.

El Nadal ha tornat al Papiol. El poble ja en porta més de mil; n’hi ha que n’han
estat testimoni, com la nostra ermita de la Salut (foto de portada). El programa de la festa de Santa Eulàlia ha tornat a obrir la porta al solstici d’hivern; i
ens ha dut també una mica d’escalf, pau, cultura per nodrir l’esperit i significat del concepte Nadal.
Les celebracions dedicades a la nostra
copatrona ens han ofert l’oportunitat de
sentir els versos d’El poema de Nadal
de Josep Maria de Sagarra, interpretats pels molinencs Pere Raich, actor,
Montse Torán i Cèlia Prats, cantants.
Un espectacle que ens va fer pensar en
la necessitat de tornar a connectar-nos
amb la nostra part més bondadosa,
amorosa, compassiva, neta i innocent.

Precisament, això és el que vol evocar
un pessebre. De pessebres, fets per
papiolencs i papiolenques, n’hem pogut veure uns quants a la Biblioteca,
gràcies a l’exposició organitzada pel
Museu. Amb motiu de l’exposició, la
papiolenca Mercè Asunción va fer una
xerrada sobre el significat d’aquestes
representacions del naixement de Jesús.

La música i el seu poder per transformar positivament les emocions també
ens han acompanyat els darrers dies.
Un any més hem pogut gaudir del concert de la coral La Perdiu a l’Església;
així com del concert de Nadal de l’Escola de Música i Dansa M. Pongiluppi,
que no s’inclou en el programa de Santa Eulàlia però que acaba de posar la
floreta a les activitats prèvies a les festes nadalenques al Papiol.

La Unió de Comerciants del Papiol
ens animen perquè considerem com a
opció propera i còmoda fer les compres
de Nadal al Papiol. El missatge que
volen transmetre és que tot i que no
vivim en una localitat on es puguin
satisfer al cent per cent les necessitats
de compra, tenim establiments que ens
poden oferir molt, no sols pel que fa a
articles, productes i serveis, sinó també
quant al tracte. Aquests dies, els clients
que comprin als comerços associats
seran obsequiats amb una butlleta per
participar en el sorteig de diversos xecs
de compra que es farà després de Reis.

Tenim botigues
“i serveis
que ens

ofereixen molt. Pel que
fa a articles, productes
i serveis, i quant al
tracte .

”

(Josep Avilés, president de la UCP)

La gent del Papiol ha demostrat més d’una vegada la seva capacitat de
mobilització, participació i solidaritat. Alguns dels exemples d’aquest
tret del nostre caràcter estan molt relacionats amb l’esport, com la Mitja
del Castell o les activitats per col·laborar amb La Marató.
El passat octubre la cursa de muntanya Mitja del Castell del Papiol va
arribar a la quarta edició. Ha aconseguit anar més enllà de la pràctica
esportiva: mobilitza i implica bona
part de la població, que hi col·labora, la viu i la celebra com una festa,
amb música i àpats populars. “És un
projecte que tot el poble ja s’ha fet
seu”, afirmen els organitzadors. D’altra banda, també fomenta la solidaritat. Un any més, part dels diners de
les inscripcions s’ha donat a causes
solidàries: Càritas del Papiol i l’associació local contra el càncer. I durant
Foto: Mitja del Castell.

els entrenaments dirigits es van recollir 400 kg de menjar per al banc
d’aliments de Barcelona, amb la col·
laboració de la Creu Roja.
Un altre exemple del tarannà participatiu i solidari papiolenc, i també
molt vinculat a l’esport, són els diversos actes i activitats que, ja és
habitual organitzar per recaptar fons
per a La Marató de TV3 en el marc de
Santa Eulàlia. Moltíssimes d’aquestes propostes també tenen com a
objectiu fomentar l’exercici físic per
prevenir malalties.
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Anem endavant

Trobar feina

Actualització
de la borsa i
contacte amb
les empreses

Durant el mandat actual, el Govern del Papiol ha augmentat els recursos destinats a la promoció ocupacional. En aquest sentit, s’han ampliat i s’han millorat els diferents serveis que tenen com a finalitat que els veïns i veïnes del
poble que cerquen feina puguin trobar-la. I es treballa estretament amb els
Serveis Socials Municipals.

Contactar amb els usuaris de la
borsa per actualitzar dades va
ser una de les primeres tasques.
En aquest sentit, se’ls va oferir,
per exemple, una formació sobre
com fer el currículum perquè resulti atractiu i com adequar-lo a
ofertes concretes.

a través de la Borsa de Treball Municipal

Aquests serveis, dirigits a promoure
l’ocupació, es van començar a reimpulsar fa uns deu mesos, quan es van traslladar al Polígon Industrial Sud, a l’Oficina de Promoció Econòmica del Papiol
(l’OPEP). Segons l’últim informe de les
activitats que s’hi fan, els resultats es
poden qualificar de satisfactoris, tenint
en compte el nombre de persones que
han trobat feina a través de la Borsa de
Treball Municipal durant els tres darrers
trimestres.

Resultats
Segons les anàlisis trimestrals, s’observa un augment de l’activitat general
dels serveis, com l’increment de les
ofertes de feina que es gestionen des
de la Borsa de Treball. “Haver-hi destinat més personal ha estat clau per assolir-ho”, diu Jordi Medina, regidor de
Promoció Econòmica.

Existeix una diferència entre les
vacants ofertes i les cobertes que
ve donada per les raons següents:
l’empresa ha cancel·lat el procés de
selecció o ha cobert directament la
vacant, la borsa no compta amb
candidats que s’adeqüin al perfil
que busca l’empresa o el procés
encara està obert.

Abril-juny 2017

Juliol-setembre 2017

Octubre-novembre 2017*

Vacants que s’han gestionat des de la borsa

15

10

9

Vacants que s’han ofert a través de la borsa

15

10

9

Vacants que s’han cobert a través de la borsa

10

9

5

Candidats amb qui la borsa ha contactat en relació a la vacant

83

38

42

Candidats proposats des de la borsa a l’empresa
(els que s’adequaven al perfil sol·licitat)

48

26

30

*(No es tenen encara els resultats de desembre, que s’hi hauran de sumar)

També es va contactar amb les
empreses per conèixer les seves
necessitats quant a personal.
“Estem aconseguint que les empreses, tant locals com de fora,
cada cop tinguin més en compte
la borsa quan necessiten cobrir
alguna vacant”, explica Medina.
Així mateix, s’estan reactivant
antigues col·laboracions i establint-ne de noves. Per exemple, amb el Centre d’Ocupació i
Serveis a les Empreses Joan N.
García Nieto de Molins de Rei,
l’Ajuntament de Rubí, la Borsa de
Treball de Castellbisbal o la fundació CordiBaix, que vetlla per la
integració al món laboral de les
persones amb discapacitat.
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La pàgina de la borsa
a Facebook
A Facebook, la Borsa de Treball Municipal ha trobat un espai idoni per poder
arribar fàcilment i eficaçment a totes les
persones del municipi, incloses les que
no estan donades d’alta al servei. A la
pàgina de la borsa es publiquen informacions relacionades amb ofertes de
feina i formació.

gràcies! Per fi
“heMoltes
trobat una empresa

”

on m’agrada treballar .

(ASV)

¡Muchas gracias!
“Empiezo
a trabajar

por las mañanas
en una empresa del
Papiol. ¡Estoy súper
contenta! . (PSM)

”
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Trobar feina per
Nadal
Una de les darreres formacions
ofertes als usuaris i usuàries de la
Borsa de Treball Municipal ha estat
orientada a trobar feina de cara a la
campanya de Nadal. Hi van assistir
una desena de persones.

Estar preparat
ofereix més i millors
oportunitats en el
món laboral
S’està treballant per oferir a la ciutadania una bona oferta de formació. Els
darrers mesos s’han fet diverses accions formatives, tant impartides per
l’equip de professionals de l’OPEP com
per professorat extern.

gràcies per
“laMoltes
vostra insistència i

dedicació per trobar-me
una feina . (XMC)

”
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T’informem

Pressupostos al servei
i al costat de les persones

L’atenció i el benestar de les persones és l’objectiu final del pressupost
de l’Ajuntament del Papiol. En aquest
sentit, continuen sense apujar-se els
impostos municipals i es mantenen
les partides destinades als Serveis
Socials.
El 2018 se’ns presenta amb una bona
notícia. Segons dades dels Serveis
Socials municipals, han disminuït les
sol·licituds d’ajuda per a emergències
socials al Papiol. Això no vol dir que no
hi hagi famílies en situació de vulnerabilitat o en risc d’exclusió social, sinó
que els casos han disminuït. Aquest
descens de casos urgents fa que ara
es puguin destinar recursos a atendre
altres necessitats.
La quantitat de les partides destinades
al benestar social no disminueixen, sinó
que es mantenen. I la prioritat continuarà sent la de cobrir les urgències, però
la nova situació permet destinar recursos a serveis que fins ara havien hagut
d’esperar davant les emergències.

Es vol treballar especialment les necessitats dels joves, i per això s’aposta per
un nou servei, el SAJ (Servei d’Atenció
Juvenil).
I pensant també en les persones, l’Ajuntament del Papiol continuarà destinant
recursos econòmics a la promoció econòmica del municipi, especialment a la
promoció ocupacional.
D’altra banda, el Govern local es compromet a continuar treballant per mantenir congelats els tributs i per aconseguir finançament d’administracions
supramunicipals que permetin tirar endavant projectes beneficiosos per a la
població.

El descens dels casos
prioritaris davant el risc
greu d’exclusió social fa
possible abordar altres
necessitats del Papiol.

Nou Servei
d’Atenció Juvenil
(SAJ)
A principis d’octubre va entrar en
funcionament un nou servei municipal al Papiol adreçat als joves de 12
a 25 anys. El servei es diu SAJ (Servei
d’Atenció Juvenil) i està ubicat en un
dels espais de la Biblioteca Municipal Valentí Almirall. Funciona dilluns
i dimecres, de 17 a 20.30 hores. És
una iniciativa de la Regidoria de Serveis Socials.
El servei ofereix atenció als joves per
part de l’educadora municipal especialitzada en educació comunitària. Està
pensat perquè els nois i noies del Papiol s’hi adrecin si necessiten informació,
per exemple sobre com trobar feina, on
fer de voluntaris o quines opcions d’estudis tenen, entre d’altres. També es
volen atendre inquietuds en l’àmbit de
les relacions personals, dins la família,
el grup d’amics, la parella o els companys de classe.

SAJ

Excursió de la gent gran
a Imperial Tàrraco
Aquest any, la gent gran del Papiol ha tornat a sortir
d’excursió. L’Ajuntament ha treballat en la recuperació
d’aquesta sortida anual que s’havia deixat de fer per raons econòmiques. Ho ha fet perquè considera que una
activitat així fomenta la germanor i dona l’oportunitat
de descobrir o redescobrir indrets molt interessants del
país. D’altra banda, perquè la veu com un gest per agrair
als avis i àvies l’aportació que ens han fet al llarg de la
vida, i que encara ens fan. Enguany van anar fins a Tarragona, on van visitar les restes arqueològiques del circ
romà. La sortida es va fer a finals d’octubre. Hi van participar unes cent cinquanta persones, acompanyades
de l’alcalde, Jordi Bou, del primer tinent d’alcalde, Joan
Borràs, i de la regidora de Gent Gran, Montse Garcés.

El Papiol, a la visita
anual de la pagesia a
Montserrat
Fa setanta-cinc anys que els pagesos de la comarca,
entre els quals es troben els del Papiol, quan arriba la
tardor, fan una visita a Montserrat per fer una ofrena a la
Moreneta en agraïment a les collites. La darrera romeria
es va fer el passat 4 de novembre. Els pagesos papiolencs hi van anar acompanyats de les seves famílies i
amics, de l’alcalde, del primer tinent d’alcalde i del regidor d’Agricultura, Adrià Rius. La Parròquia també hi va
participar.

Sortid

9h

a del

Pa

piol
C. Dr
. Tru
Muse eta (davant
u del
Papio del
l)

Dinar
Tarra a
gona

El prog
l’exc rama de
ur
mateix sió és el
dos di per als
es

Excu
gent rsió de la
gran
Dimar
ts 24
2017
i dim
ecre
s 25
d’
octu

Vis
Circ ita al
Rom
à
d
Tarra e
gona

bre

19.30

INSC
RI
Del 5 PCIONS
a
A l’O l’11 d’octu
AC
Av. de de l’Ajun bre
Tel. 93 la General tament de
l Papio
itat 7673 02
9
l
20
PLAC
ES LIM
ITADE
S
REQU
Hi es ISIT
tan co
els pa
nv
piolen idats/de
de mé
s
cs i pa
empa s de 65 an piolenqu
drona
es
ys
ts/de ,
s al Pa
piol.

h
Arrib
ad
al Pa a
piol

Visita
a
a la c l Circ Ro
iutat
de Ta mà i dina
r
rrag
ona
Ajuntam

Foto: Eduard Serra.

ent

del Pa

piol

12

Butlletí d’Informació Municipal

SomPapiol

MTLP va sorgir gràcies
a les activitats que
munten les penyes per
la Festa Major.

Tu fas Papiol

Papiolencs

MTLP són cinc nois del Papiol que
abans de muntar el grup no tenien una
relació estreta entre ells. Són el Jaume
Grau (veu), l’Ariel Moretti (guitarra),
el Fran Martín (guitarra), el Lluís Garcia (baix) i el Marc Bou (bateria). Tots
han estudiat música en algun moment i
han estat integrants d’altres formacions
musicals en el passat, però cap d’ells
s’havia imaginat que s’unirien per formar MTLP: “alguns ni ens coneixíem”.

que donen la
nota: MTLP

Foto: MTLP.

MTLP (Me Temía lo Peor)
són un conjunt de música
pop-rock especialitzat en
versions. Al Papiol, on viuen i
on alguns van néixer, cada cop
tenen més fans. S’han convertit
en la banda sonora de molts
esdeveniments populars del
poble i han seduït també
el públic de poblacions veïnes
com Molins de Rei.

MTLP es va gestar la Festa Major del
Papiol de fa tres anys, arran d’una de
les activitats organitzades per les penyes del poble: el Papiol dona el cant,
una festa en què la gent surt a l’escenari a cantar i a tocar. Va ser el Juan
Flores, músic i veí del Papiol, qui va
demanar a diferents persones del poble amb certa vinculació amb la música

que s’ajuntessin per actuar aquella nit.
Així va ser com van coincidir i van tocar
junts per primer cop. S’ho van passar
molt bé i van quedar per trobar-se i assajar temes, per divertir-se; d’entrada,
sense pensar en concerts, llistes de
cançons o infraestructura musical.
Molta gent al poble els coneix i els ha
escoltat, però no tothom sap per què
van escollir com a nom la frase “me temía lo peor”. Hi va tenir molt a veure el
Juan Flores, que es pensava que aquella actuació conjunta dels nois seria un
desastre. Al final, va resultar que no.
Van començar a assajar a les nits, en un
local del Papiol una mica apartat per no
molestar. De seguida va arribar el debut. El primer concert amb públic va ser
en una festa privada a La Peni de Mo-
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Fem memòria

lins de Rei. Ara ja han fet una vintena de
concerts. No tenen mànager, s’ho fan
tot ells. A més, ho han de compaginar
amb les feines, les famílies, els fills...
“És el que ens costa més!”, afirmen;
però manifesten tenir la intenció de
“continuar tocant per gaudir i perquè el
públic s’ho passi bé”. També voldrien
compondre temes propis.
Van començar amb un públic familiar i
d’amics, que els segueixen arreu, però
s’hi van sumant d’altres que els descobreixen a cada concert. Una fan papiolenca que no se’n perd cap —que prefereix que no surti el seu nom perquè és
molt tímida—, explica per què agraden
tant: “perquè regalen passió de manera altruista, perquè s’ho passen genial i
fan que nosaltres també”.

Joan
Santacana

Premi Nacional
de Teatre

L’actor Joan Santacana va néixer al
Papiol el 1887 en una família de pagesos, al carrer que porta el seu nom. Va
morir a Madrid, on vivia, amb 95 anys.
S’havia retirat cinc anys abans després
de tota una vida dedicada a l’escena.
Va ser guardonat pel Premi Nacional
de Teatre del Ministeri de Cultura. Inspirat en un veí del Papiol, va escriure
un drama titulat L’idiota. Com a actor,
va representar el personatge unes tres
mil vegades, un paper clau en la seva
carrera.
La foto, cedida per Espai de Recerca
pel Patrimoni del Papiol, és del dia de
la inauguració del carrer, el 1968. Santacana és un dels dos homes que encaixen la mà, el de l’esquerra. A la Biblioteca Valentí Almirall del Papiol podeu
trobar documentació sobre l’actor; per
exemple, una entrevista en què recorda
que els seus pares van fer l’impossible
perquè no fes teatre, però que ell s’escapava a les nits als teatres dels pobles
veïns. O una altra entrevista (publicada
a la revista papiolenca Les Escletxes)
en què explicava que el seu primer paper el va aprendre d’oïda perquè encara no sabia llegir.

Va debutar el 1904 al teatre de la Joventut Catòlica de Molins de Rei, en una
època en què treballava en un forn de
pa d’aquesta localitat. En aquell temps
també va conèixer Margarida Xirgu.
Amb 20 anys, el van contractar per actuar al teatre Romea de Barcelona. Poc
temps després, va muntar la seva companyia i el 1914 va estrenar L’idiota al
Gran Teatro Español, a l’avinguda barcelonina del Paral·lel. La gira de L’idiota
per Espanya va ser tot un èxit.

El 1926 es va rodar a
València una versió
cinematogràfica de
‘L’idiota’, però
actualment no se n’ha
trobat cap cinta.
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Montse
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Òscar
Alujas

Joan
Borràs

(independent)

Salvador
Auberni

Pressupost Municipal 2018

Anima sana in corpore sano

Poble i país

Temps d’esperança

Un any més arribem al període de presentació de pressupostos
municipals i a Junts pel Papiol sabem que la principal tasca
en l’àmbit pressupostari és aconseguir, fugint de demagògies
i plantejaments poc realistes, posar al carrer l’esforç dels ciutadans en pagar els seus impostos i oferir uns serveis i unes
instal·lacions de primera línia, invertint i optimitzant els recursos
imaginativament.

El Papiol és un poble esportista, i això és molt positiu perquè
fer exercici físic ajuda a tenir una vida sana en molts aspectes,
i perquè en el nostre poble la pràctica de l’esport cohesiona i
fa de motor de diferents projectes constructius de poble. Per
això, ens vam comprometre a treballar per mantenir aquesta
realitat, i a fer-ho des de diverses vessants per arribar a tenir un
bon sistema esportiu.

El bienni 2015-2017 ha estat per a Catalunya un període marcat, fonamentalment, per la voluntat del Govern del país de donar sortida al clam popular d’assolir un altre encaix de Catalunya dins el mapa europeu de pobles i nacions. Els ajuntaments,
representats pels seus alcaldes i regidors, han estat peces importants durant aquests dos anys en la construcció d’un nou
model de País. ERC al Papiol ha assumit el paper rellevant que
s’esperava i ha ajudat en tot allò que ha estat necessari per
construir aquest nou futur.

Setembre i octubre han estat mesos convulsos; han passat i
passen fets polítics i judicials greus. Tenim una cita electoral el
proper 21 de desembre de vital importància per al nostre país.
Cal esperar que el poble de Catalunya respongui, de manera
clara, quins són els seus desitjos i aspiracions i que, a partir
del mandat popular expressat a les urnes, la política respongui
amb conseqüència.

Mentre governàvem en minoria i travessàvem una crisi econòmica sense precedents i de la qual no podíem calibrar els efectes, l’actual equip de govern, llavors a l’oposició, es permetia
frivolitzar i dir que no estaven a favor dels nostres pressupostos
perquè no presentàvem alternatives d’ingressos que reduïssin
els impostos dels papiolencs.
Després de tres pressupostos del nou govern i en una situació econòmica molt més favorable, comprovem com els papiolencs no hem vist reduïts els impostos. Així doncs, quina
diferència hi ha ara perquè presentin un pressupost tan similar
al que abans rebutjaven? La primera és que ara el presenten
ells i no pas Junts. La segona, que el seu equilibri, tot i els importants increments de costos de personal, respon només al
fet que utilitzen els diners que van heretar de l’anterior govern
i que els han permès fer modificacions de crèdit a última hora
any rere any.
Així doncs, orgullosos d’haver pogut superar una crisi econòmica important i haver deixat l’Ajuntament molt sanejat i amb
potencial per fer grans coses, esperem sentir públicament per
part de l’actual equip de govern una rectificació respecte de les
mentides que van escampar mentre eren a l’oposició sobre la
gestió econòmica de Junts.
La política es pot dignificar si som capaços de reconèixer la
feina dels altres, ser més constructius i no destruir sistemàticament per aconseguir el poder… i prou.

Des d’una de les meves regidories, la d’Esports, treballem
per aconseguir tres fites molt importants: mantenir cuidades
les nostres instal·lacions i els diferents espais que tenim per
fer activitats esportives; procurar que tothom tingui accés a la
pràctica de l’esport, i vetllar per la bona relació, col·laboració
i coordinació entre tots els nostres agents esportius (entitats,
associacions, clubs, escola i Ajuntament).
Aquest estiu vam estrenar les obres del Poliesportiu i ara acabem d’inaugurar nous espais al CEM. Han estat les obres més
importants en aquests dos equipaments municipals des que es
van inaugurar. Hem treballat per aconseguir que la Diputació de
Barcelona ens ajudi amb el finançament. I hem treballat en molt
bona sintonia amb l’empresa que gestiona les instal·lacions del
centre (Sintagmia). L’esforç ha valgut la pena.
Acabem d’aprovar unes noves quotes dirigides a persones que
pensem que és important que tinguin accés a les noves instal·
lacions del CEM: joves, gent gran, pensionistes, famílies amb
menors i famílies monoparentals.
Tot plegat, ens facilita desenvolupar el Pla director de l’esport
local. En aquesta línia, tal com recomana el Pla, hem incorporat
un tècnic d’esports municipal, que ens ha d’ajudar a tenir una
bona gestió de tots els recursos i a mantenir la bona relació
entre tots els agents de la vida esportiva del Papiol.

El Papiol, igual que el país, es construeix de baix a dalt, des
de la base dels principis republicans, fent un poble per a tots.
Una bona mostra d’això són les reformes dels equipaments esportius (pavelló i gimnàs), el nou espai per a gossos (correcan),
la tasca de refer parcs com els del Trull, la reurbanització de
carrers com les Parres o Joan Santacana, l’obertura del carrer Ignasi Iglésias, el foment de les festes i la Fira de la cirera,
l’ajuda a les entitats o la millora del servei de recollida i neteja
viària. Així mateix, també podem destacar la creació del Consell del Poble, la creació de l’Oficina de Promoció Econòmica,
la potenciació de les polítiques de serveis socials i les línies
d’ajut, la construcció de l’aparcament de l’estació, la instal·lació del servei de Bicibox, la disminució dels accidents a l’accés
al polígon, la planificació de la nova sala polivalent cultural, la
redacció del Pla de turisme i el Pla d’esports o la futura construcció del nou consultori local, i tantes i tantes actuacions més
que fan que el Papiol es construeixi des de baix.

Precisament, vull destacar aquesta bona entesa com a aspecte
que crec que està sent clau a l’hora d’aconseguir el que ens
vam proposar.

El Papiol s’ha anat construint aquests dos anys i mig també des
d’aquesta perspectiva. S’ha construït amb centenars de petits
detalls, de petites obres, de petites intervencions que van, a
poc a poc, construint un poble gran; perquè un poble gran és
aquell que sap estar al costat de la seva gent i aquest és l’objectiu de la gent d’ERC.

Salut i feliç 2018!

Bones festes a tothom i molt bon any 2018!

Però com a grup municipal, nosaltres estem centrats en el
nostre poble. Els pressupostos de 2018 estan llestos per ser
aprovats definitivament pel plenari municipal. Es tracta d’uns
pressupostos per encarar un any decisiu en què s’espera la
realització d’obres importants, la principal de les quals és la renovació del carrer Major i la plaça de l’Església. Pel que fa a les
persones, continuem reforçant els serveis socials, la promoció
econòmica, especialment els serveis en la recerca de feina o la
cardioprotecció en llocs estratègics del nostre poble: l’Ajuntament, el Poliesportiu i el camp de futbol.
El nostre Ajuntament es mostra i s’ha mostrat sensible a problemes que estan en boca de tothom. En el Dia Internacional
per a l’erradicació de la violència masclista, vam encoratjar a
tota la població a contribuir a la sensibilització, especialment
als més joves, que un NO és un NO, i que el “mascle” no és un
ser superior a les dones. Tenim molta feina per endavant, ja que
segons les últimes dades una part important de la joventut veu
com a normal el control i domini sobre les dones. Les dones
ens diuen: “Ens volem vives i lliures”. Tots i totes ho hem de fer
possible.
Bones festes i molt bon any nou.

L’Ajuntament recomana

Regala’t
salut!
Gràcies a les obres que s’han dut a terme al CEM (Centre Esportiu Municipal) el Papiol, hem guanyat noves sales i nous
espais per a activitats esportives vàries. L’ampliació i les millores del complex s’han fet pensant en les necessitat dels
ciutadans quant a instal·lacions esportives i per incentivar la
pràctica de l’esport per part de tothom, ja que l’exercici ajuda
molt a dur una vida saludable.

Es vol incentivar, especialment, la pràctica esportiva de
joves, gent gran, pensionistes i famílies amb menors,
incloses les monopartentals. Per això, el CEM proposa
per al 2018 unes noves quotes mensuals pensades a partir
de les necessitats específiques d’aquests col·lectius.
Gent gran (+65 anys) i pensionistes

Joves (17 a 25 anys)

27 €

de 17 a 25 €

Si tens entre 17 i 25 anys, la teva quota mensual serà la teva edat.
És a dir, si tens 17 anys, pagaràs 17 €; si en tens 18, pagaràs 18 €... I
així, fins que en facis 25. Això sí, t’has de comprometre que un amic
teu o una amiga teva també s’associï al centre en un temps màxim
de 6 mesos des que tu t’hi hagis abonat. Si no, hauràs de pagar la
quota màxima per a joves, 25 €.

Infantil familiar (per a nens i nenes d’entre 5 i 6 anys)

5€

Si ets un nen o una nena i tens entre 5 i 16 anys i els teus pares
(ambdós) ja són socis del CEM, pots beneficiar-te d’aquesta quota!

Famílies monoparentals

27 € l’adult i 5 € cada menor

Els membres de les unitats familiars monoparentals amb menors de
16 anys pagaran 27 € l’adult i 5 € cada menor de 16 anys que estigui
a càrrec de l’adult.

CEM El Papiol · C. de Pau Casals, s/n
Tel. 93 673 17 54 · www.cempapiol.cat

