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La participació ciutadana,
eina clau per desenvolupar
una bona acció de govern
La participació ciutadana és un terme
que en els darrers anys ha anat
guanyant protagonisme. Els veïns i
veïnes dels pobles i ciutats cada cop
volen (o volem) dir-hi més la seva, volem
que es tingui més en consideració la
nostra paraula i la nostra opinió.
Les entitats socials, culturals i esportives del nostre poble en són un bon
exemple i els veïns i veïnes del Papiol,
qui més qui menys, en forma part
d’alguna. Des d’una entitat, s’opina i es
fa depenent dels gustos i maneres de
fer dels companys. Una entitat és una
organització plana on cada persona és
una veu i on tothom s’escolta, uns als
altres.
Fa tres anys que el Consell del poble va
funcionant i podem dir que de mica en

mica va agafant un bon ritme i a més,
afegeixo, s’està transformant en una
bona eina de participació ciutadana per
al nostre municipi.
Amb els consellers hem tractat diversos
temes; un dels darrers és mostrar el
pressupost municipal, que es conegui
més profundament, com està compost,
com funciona i que se’n vegi la complexitat. Durant les dues darreres edicions,
després de parlar i debatre quina és
la necessitat o mancança del poble
segons l’opinió de cada conseller,
vàrem arribar a la conclusió següent:
Al Papiol gaudim de força serveis en
diferents àmbits com la cultura, l’esport,
la docència, el transport, el lleure, els
quals estan ubicats en diferents espais,
entre ells els edificis i l’entorn. Tot això

necessita un manteniment intens, ja
sigui perquè l’espai es va envellint o
perquè la complexitat de la instal·lació
ho requereix. Igual que en fem un bon
ús, sempre ens els volem trobar en
condicions òptimes; per tant, l’aposta
del Consell del poble és la d’incrementar
i millorar el manteniment de tots els
nostres equipaments i espais.
Ara ens toca prendre nota de la
demanda, que no és menor, i afilar ben
bé el llapis a l’hora de fer el pressupost
per al 2019.
Trobo encertada la decisió del Consell
del poble i m’agrada com va funcionant.
I també trobo necessari que la gent
participi de les decisions del poble.
Gràcies per la vostra confiança.
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Ho estem fent

Un poble
disponible
i funcional

Jordi Bou, alcalde i regidor d’Obres: “Som
conscients que al Papiol encara queda feina a fer
quant a urbanisme, però anem fent segons les
nostres possibilitats i a mesura que anem rebent
subvencions”.

El curs 2017-2018 ha estat un període urbanísticament important al
Papiol. S’ha reurbanitzat el nucli antic del poble per dignificar-lo i fer-lo
més disponible i funcional i, d’altra banda, s’està treballant en la principal
via del municipi perquè sigui una avinguda més que una carretera.

Millores al c. Major i a la pl. de l’Església

Millores a l’av. de la Generalitat (carretera BV-1466)

Projecte: Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).

Projecte: Diputació de Barcelona.

Empresa adjudicatària: Coynsa 2000, SL.

Empresa adjudicatària: Cosplaan Obras y Servicios Laantit, SL.

Pressupost d’adjudicació: 514.041,40 € (amb subvenció de l’AMB).

Pressupost d’adjudicació: 399.558,89 € (amb subvenció de la Diputació
de Barcelona).

Objectiu
Prioritzar les necessitats dels vianants i guanyar espais públics per als veïns i veïnes,
com una plaça de referència al centre del nucli urbà on es puguin fer activitats diverses.

Abans de les obres

Resum de l’actuació
• S’ha refet la plaça de l’Església. S’hi ha donat amplitud i s’han guanyat espais verds.
• Al c. Major i al primer tram del c. de l’Abat Escarré s’han suprimit les voreres, i els
espais destinats a vianants i a cotxes s’han deixat al mateix nivell per eliminar barreres
arquitectòniques.
• S’ha refet part de la pl. de Gaudí per unificar urbanísticament la zona i fer-la més accessible als vianants.

Objectiu
Millorar la seguretat viària i l’accessibilitat dels vianants de la via principal del municipi, tot eliminant barreres arquitectòniques.

Abans de les obres

Inauguració
L’Ajuntament del Papiol està buscant una data propera per a la inauguració oficial del
carrer i la plaça remodelades, que es farà amb la participació dels comerciants.

Després de les obres
Foto: Enric Macià

Joan Borràs, primer tinent d’alcalde i regidor
d’Urbanisme: “Anem fent una cosa darrere de l’altra
i d’acord amb el Pla d’Actuació Municipal (PAM)”.

Resum de l’actuació
• Un cop l’obra estigui acabada, s’hauran ampliat les voreres en diferents punts de
l’avinguda i s’hauran fet una mica més estrets els carrils per fomentar la reducció
de la velocitat.
• També s’hauran afegit passos de vianants i s’hauran adaptat a la normativa d’accessibilitat els passos ja existents.
• S’hauran millorat diverses interseccions en què els vehicles feien una maniobra
força perillosa, per exemple, a l’altura dels carrers de la Llibertat, d’Ignasi Iglésias
o de Balmes.
• La seguretat a l’accés del Polígon Industrial Sud també haurà millorat, gràcies a la
semaforització de la zona.
Finalització: novembre de 2018.

Hi estem treballant
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Fem poble
La Festa Major d’enguany va tornar
a ser molt concorreguda. Amb la
implicació i la participació de tothom
(Ajuntament, penyes, associacions,
entitats, veïns i veïnes), es va fer
un programa per a tots els gustos i
edats, tot combinant les propostes
de sempre amb algunes novetats.

Festa
Major
(juliol 2018)

Tenim patrons
La Festa Major 2018 ens va recordar
que Santa Eulàlia de Mèrida és la nostra
patrona i Sant Antoni de Pàdua, el nostre copatró. Joan Ventura i Mireia González en van parlar al pregó, i ens van
presentar la Laia i el Toni, representants
de totes les papiolenques i tots els papiolencs.

(Fotos: Oriol Pagès)

Tenim boscos

Tenim talent

La gran pista pavimentada i els arbres
que hi proporcionen ombra fan que el
parc del Bosc del Blanc sigui un lloc
idoni per a activitats familiars. Enguany
es va recuperar com a espai de la Festa
Major. S’hi va fer la festa Holi dels colors, una altra novetat.

Fa un temps que tenim grups de música locals que fan versions (cover
bands) i ens ofereixen els seus concerts. Per la Festa Major 2017 vam
gaudir de MTLP (Me Temía lo Peor).
Aquest any, de Perill Drac.

“La festa és distensió,
diversió, germanor...
Ens recorda el que som i
el que tenim i ens omple
d’orgull”. (Adrià Rius,
regidor de Festes)

No tenim mar,
però tenim platja
L’esplanada contigua a les pistes
de pàdel es va aplanar i es va omplir de sorra per acollir el torneig
de vòlei platja que va organitzar la
Penya Pàjaru dins de la Festa Major Esportiva. Gràcies a aquesta
nova proposta, hem guanyat una
nova instal·lació on practicar vòlei
platja tot l’any. Ha estat un dels
llocs preferits de l’estiu.

Tenim gent de tots colors
Per la Festa Major, ens posem la samarreta que ha dissenyat la nostra penya,
la nostra colla (o la samarreta que sigui).
Al principi, se’ns veu agrupats per tonalitats, però al final se’ns barregen els
colors.

8

Butlletí d’Informació Municipal

SomPapiol

9

Anem endavant

Sistemes d’identificació

Objectiu 2020:
separar millor per reciclar més
(responsabilitat de tothom
i cadascú)
On hem d’arribar

Com ho hem de fer

• L’any 2020 els municipis europeus hauran d’incrementar
el percentatge de recollida selectiva de residus, cosa que
permetrà augmentar els de reciclatge. S’haurà d’arribar
al 50% de recollida. A Catalunya, encara més: haurem
d’aconseguir-ne el 60%. Ho manen les lleis, europees i
catalanes.

• No ens podem quedar com estem. Fa una dècada que
estem estancats. El nostre sistema de recollida actual ens
ha permès arribar a un resultat prou bo, però no ens permet assolir els objectius en els terminis exigits per les lleis
(si tenim en compte l’evolució dels resultats dels darrers
anys).

• No fer-ho, pot arribar a repercutir directament en les
butxaques de la ciutadania, ja que les administracions
supramunicipals podrien arribar a imposar sancions econòmiques als ajuntaments que no hi arribin, cosa que incrementaria l’import de les taxes. Contràriament, fer-ho
bé, podria traduir-se en una reducció.

• Hi ha molta gent que ho fa molt bé, però cal que en
siguem més, i en poc temps. Cal introduir sistemes que
accelerin el canvi d’hàbits per part de tothom.

• Al Papiol tenim un bon nivell de recollida, dels més alts
de l’àrea metropolitana, però ens cal anar més enllà. Albert Querol, regidor de Medi Ambient del Papiol: “El 2020
se’ns n’exigirà un 60%, el 2025, un 70%, i el 2030, un
80%. Des de l’Ajuntament farem tot el possible per aconseguir aquestes fites, però això és tasca de tots”.

• Segons els experts, hem d’anar cap a sistemes d’identificació que permetin saber qui ho fa bé: la identificació ajuda a potenciar els comportaments responsables
amb el medi ambient. D’altra banda, facilita la imposició
de sancions individuals a qui no ho fa bé.

El 2030 se’ns exigirà
un 80% de recollida
selectiva.

Per millorar el sistema de recollida tradicional, a Europa s’estan implantant
diversos sistemes. Al Papiol estem anant cap al sistema de contenidors intel·ligents, que s’obren quan el ciutadà s’identifica, mitjançant una targeta
vinculada a un habitatge.

Característiques del sistema de contenidors intel·ligents
(Tot això és modificable depenent de la nostra resposta com a ciutadania)
• Pel que fa als horaris, podrem continuar llençant les escombraries com ara.
• Continuarem separant els residus en les mateixes quatre fraccions: orgànica,
inorgànica, vidre i paper.
• La presència de contenidors al carrer serà la mateixa.
• Si ho fem bé, hi ha municipis (d’Itàlia o del País Basc, per exemple) que han
demostrat que amb els contenidors intel·ligents es poden aconseguir molt bons
resultats, i és més econòmic que d’altres sistemes. Del cost de la tecnologia que
permet tancar i obrir els contenidors, se’n faran càrrec diferents entitats supramunicipals. Amb tot, serà una despesa que a la llarga revertirà positivament en el
nostre municipi.

Si separem bé la fracció
orgànica, hi tenim molt
de guanyat
A Catalunya, la fracció orgànica representa el 36% del total dels residus
municipals. Si tenim en compte que
els residus orgànics són cent per cent

biodegradables, podem dir que si la separéssim bé, el 36% dels residus que
es generen a Catalunya deixarien de
considerar-se residus per convertir-se
en compost.
Amb l’objectiu d’incrementar a curt termini el percentatge de brossa orgànica
recollida, l’Ajuntament del Papiol (amb

En quin punt estem?
Albert Querol: “Apostem pel
sistema de contenidors intel·ligents. S’estan portant a terme diverses proves pilot a
diferents indrets del poble,
en col·laboració amb grups
de la ciutadania. Hem descartat alguns contenidors pels inconvenients que ocasionaven i
l’empresa que gestiona els residus municipals està provant
uns nous contenidors amb un
sistema de tancament d’alta
qualitat”.

subvenció de l’Agència de Residus de
Catalunya), durà a terme aquesta tardor una campanya de sensibilització
que consistirà a informar domicili per
domicili de la importància de separar
bé aquesta fracció. També es repartiran cubellets airejats per a la brossa
orgànica a les llars que encara no en
tinguin.

L’Ajuntament farà una
campanya informativa
per millorar la recollida
de l’orgànica.
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Curs escolar 2018-2019

T’informem

Al Papiol, al voltant de 600 alumnes (un 15% de la població) han començat aquesta tardor el curs 2018-2019 en alguns
d’aquests quatre centres educatius públics:

Som un dels municipis amb menys
deute del Baix Llobregat
L’Ajuntament del Papiol és un dels ajuntaments menys endeutats i més
sanejats de la comarca. Se’n parla en un treball comparatiu fet per la publicació
comarcal El Llobregat (setembre 2018). El reportatge també destaca que el
Papiol és dels municipis que més diners destina a àmbits com serveis
socials, educació, seguretat i mobilitat, cultura o medi ambient, per damunt
dels altres pobles de la seva categoria de municipi petit amb menys de 5.000
habitants. La comparativa s’ha fet amb dades de l’Observatori de Corporacions
Locals, una eina web que recull informació econòmica i financera d’unes 8.000
administracions locals.

Com a òrgan local consultiu, de representació i participació ciutadana, al
Consell es parla d’assumptes varis que
impliquen decisions, amb la finalitat de
tenir en compte la pluralitat i la diversitat de punts de vista per tal d’arribar a
un màxim consens possible. Des que
es va constituir el març de 2016, s’hi
han tocat diferents temes.
Per exemple, s’hi ha parlat de la remodelació del carrer Major i de la plaça de
l’Església, del futur centre cultural polivalent, de les subvencions a les entitats
locals, del pla turístic, dels sistemes de
recollida d’escombraries del futur o del
pressupost municipal.

Mantenir els lladres
a ratlla
Superat l’episodi de robatoris a algunes
llars gràcies a l’actuació policial, el Papiol
continua sent dels municipis més segurs
de la comarca. Amb l’objectiu de continuar
prevenint l’activitat delictiva i assegurar la
seguretat ciutadana, l’Ajuntament instal·larà
als accessos de la població càmeres de
videovigilància. “Es tracta d’una mesura per
dissuadir els delinqüents”, diu Jordi Medina,
regidor de Seguretat Ciutadana. Per la seva
banda, la policia aprofita per recordar a la
ciutadania que els truqui “davant qualsevol
sospita o indici d’activitat delictiva”.

Temes debatuts
al Consell del
Poble

93 673 20 00
Policia Local
del Papiol

Pel que fa aquest darrer tema, l’any
passat el Consell del Poble va acordar destinar una partida d’inversió a la
construcció d’un parc infantil entre la
plaça del Dr. Barberà i la de les Escletxes. Enguany, el Consell té l’encàrrec
de fer una altra proposta d’inversió.
Salvador Auberni, regidor de Participació Ciutadana, valora positivament
la feina que s’està fent amb el Consell
del Poble com a “exemple d’implicació
de la ciutadania en els afers municipals
d’interès col·lectiu”.

TOTAL

alumnes del Papiol 2018-2019

Escola Bressol Municipal
El Cucut

47

Any de naixement: 2016-33 | 2017-12 | 2018-2

Infantil i primària
Escola Pau Vila

361

Infantil-123 | Primària-238

108
69

ESO-79 | Batxillerat-12 | CF Grau Mitjà-12 | CF Grau Superior-5

Secundària (Molins de Rei)
Institut Bernat el Ferrer
Instiut Lluís de Requesens

ESO-51 | Batxillerat-18

(D’altra banda, a l’Escola de Música i Dans M. Pongiluppi han començat el curs 170 alumnes).
Salvador Auberni, regidor d’Educació: “La major riquesa d’un país o d’un poble és la inversió en educació. Unes persones
ben formades, competents i amb actituds positives representen la millor garantia per confiar en el futur. Són moltes veus
expertes que opinen que per canviar el món vers un futur millor cal un sistema educatiu ampli i divers”.
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Per la seva banda, els socis també
organitzen esdeveniments, com dinars i
sopars de germanor, excursions, viatges
o festes, entre d’altres activitats, de
les quals en parlen a la seva pàgina de
Facebook. Aquest estiu, per exemple, un
bon grup va fer un viatge per Andalusia
(foto).

Tu fas Papiol

Superàvies i superavis

L’excursió anual
L’Ajuntament destina recursos municipals
per oferir a la nostra gent gran un ampli
ventall d’activitats gratuïtes amb l’objectiu
que no deixin mai d’aprendre coses, que
estiguin al dia, que es mantinguin actius i
que tinguin una bona xarxa de relacions
socials. Per exemple, es fan tallers i
cursets, de boixets, de patchwork, de
memòria, d’estimulació cognitiva on
line (FesKits), de pintura, de tertúlia, de
mobilitat, de labors o de cinema, entre
d’altres. Aquestes activitats s’ofereixen
a través del Casal d’Avis Alexandre
Figueras.
El paper del Casal d’Avis del Papiol

Procurar que les nostres àvies i els nostres avis gaudeixin d’una vellesa
activa i d’una bona qualitat de vida durant aquesta etapa és una de les
prioritats de l’Ajuntament del Papiol; diferents departaments i regidories
treballen transversalment amb aquests objectius. Segons la regidora
Montse Garcés, responsable de temes com la gent gran, les dones, els
serveis socials o la vida esportiva del municipi, “tenim una població d’avis
i àvies molt activa i proactiva, que participa molt de les nostres propostes
i que té molta empenta i iniciativa per proposar-ne d’altres”.

“Tenim uns avis i unes àvies
molt actius i proactius”.

El Casal d’Avis Alexandre Figueras és un
important punt de trobada i d’esbarjo, de
convivència i de relació. Se’n pot fer soci
tothom (per una quantitat simbòlica l’any),
tot i que no és imprescindible per gaudir
de les propostes. Quan toca, l’assemblea
de socis de l’entitat que s’encarrega del
Casal escull una junta, que s’ocupa de
gestionar-lo i dinamitzar-lo, amb el suport
i la col·laboració de l’Ajuntament.
N’hi ha que hi van cada tarda,
assíduament, a fer-hi la partida de bingo,
per exemple, i els diumenges a la tarda,
a berenar i a ballar. N’hi ha que no hi van
tan sovint, però també participen en les
activitats del Casal.

A part, cada tardor, l’Ajuntament organitza
una excursió gratuïta per a tots els avis
i àvies del Papiol. L’excursió, en la qual
solen participar prop de 200 persones,
proposa passar el dia en alguna localitat
de Catalunya interessant culturalment.
Enguany, la destinació escollida ha estat
Sant Feliu de Guíxols i ha inclòs la visita a
l’Espai Carmen Thyssen.
Més en forma que mai
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Fem memòria

Alexandre
Figueras
Roger
(El Papiol, 1926-1989)
L’actual seu del Casal d’Avis del Papiol, inaugurada l’abril de 1999, va rebre el
nom d’un papiolenc que els veïns i les veïnes recorden com una persona molt
sociable i activa, un gran dinamitzador de la vida sociocultural del Papiol: l’Alexandre Figueras, l’Alejandro, també molt popular perquè era barber.

Hi ha molts avis i àvies que tenen clar
que l’activitat física és molt important
i aprofiten les tarifes especials per a
majors de 65 anys per gaudir de les
instal·lacions esportives municipals.
D’altres, tenen com a afició caminar
diàriament pel nostre entorn natural per
mantenir-se en forma. Alguns, fins i tot,
fan les dues coses.

Primer va tenir la barberia al carrer de Montserrat, en un local on els seus
pares havien venut carbó (Cal Carboner). Després, l’Alejandro va traslladar el
negoci a un pis del carrer Major. Quan va morir, amb 63 anys d’edat, encara hi
treballava.

Àvies centenàries
El passat juliol l’Ajuntament del
Papiol, en representació de tot el
poble, va fer un homenatge íntim a
dues àvies que van fer cent anys:
Josefa Noguera Vera, nascuda el
2 de juny de 1918, i Carme Font
Casajuana, nascuda el 25 de juliol de
1918.

Pels anys cinquanta, va començar a celebrar-se el Certamen Pubilla de Catalunya, en el qual participaven noies de tot el país en representació dels seus
municipis. L’Alejandro va establir el pubillatge al nostre poble: cada any per la
Festa Major s’escollia la Pubilla del Papiol d’entre les jovenetes.

Qui el va conèixer explica d’ell que participava en l’organització de totes les activitats, festes i esdeveniments que es feien al Papiol, que tenia molta iniciativa
i noves idees, i que ballava molt bé. També va estar molt vinculat a l’activitat
teatral local, força intensa fa unes dècades: actuava, pintava els decorats...
Tothom coincideix a dir que “estava a tot arreu i era molt disponible”.

Va ser l’impulsor del primer casal d’avis que vam tenir, que va funcionar durant temps als baixos d’un bloc de pisos del carrer d’Àngel Guimerà, fins que
l’Ajuntament (que pagava el lloguer del local) va construir l’actual seu municipal
del Casal d’Avis al número 1 del mateix carrer, al mateix edifici on també va fer
el centre de dia per a gent gran.
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Treballem amb esperit constructiu

Punt Jove

U d’octubre. Fem República

Llibertat d’expressió

En els darrers dies estem vivint la baixesa moral i els pocs
escrúpols que ens ofereix la política general. El centre d’atenció
dels nostres representants polítics està posant el focus a
intentar aconseguir la destrucció del govern costi el que costi,
deixant de banda la part més important de la política, que no
ha de ser una altra que la construcció d’una societat més justa,
lliure, solidària, plural i feliç.

Com sabeu, el Punt Jove és un espai d’especial importància
que es troba a la Biblioteca, i té una íntima connexió entre els
Serveis Socials i Ensenyament.

Darrerament, s’hi han practicat obres d’ampliació i millora,
amb l’objectiu del reforç del servei, tant des del punt de vista
quantitatiu com qualitatiu.

Estem encarant els últims mesos del mandat municipal. En
molts àmbits polítics comença a sentir-se la remor de les
properes eleccions municipals; encara manca realitzar elements
del programa compromès amb el poble; hi estem treballant
amb la il·lusió de complir amb els nostres compromisos. Però
independentment de les realitzacions programàtiques, tots
els grups polítics tenim l’obligació de treballar de manera
incansable per la cohesió social del nostre poble.

L’esforç de tots nosaltres per tal d’assolir uns serveis dignes
i una representativitat responsable es tradueixen en retrets
continus i en l’intent de demostrar que tothom està sota
l’ombra de la corrupció i la mentida. Evidentment, si des de
l’oposició no es treballa amb intenció de construir i concentrar
els esforços per evitar els abusos o la mala gestió de qui ens
governa, l’únic que aconseguim és fer molt de soroll i que els
nostres votants es cansin i se saturin de la vida política, cosa
que el que aconsegueix és crear una societat conformista. La
grandesa de la política, l’estem convertint en pur tacticisme
electoral que empobreix qualsevol forma de progrés.

Aquest mes d’octubre ha fet un any de les eleccions per decidir
el futur de Catalunya com a República. No em posaré ara, en
aquest breu escrit, a justificar majories, validesa, reconeixement
d’aquestes eleccions. Em vull centrar en el fet significatiu
i aquest és que una immensa part de la majoria de persones
d’aquest poble, i de tot Catalunya, varen anar a votar, per decidir
lliurement i pacíficament allò que volen per a la seva terra. El fet
significatiu és el missatge clar enviat a tot el món: Catalunya
té el dret i vol decidir democràticament el seu futur. Aquestes
eleccions es varen fer superant totes les dificultats, amenaces
i repressió posades per l’Estat per evitar-les, però: Vam Votar.
En un dia de sol, sota la pluja de cops de porra en molts llocs:
Vam Votar.

Els valors de Junts pel Papiol s’han fonamentat, tant si érem al
govern com actualment a l’oposició, a pensar només en el bé de
tots els papiolencs i papiolenques, amb un esperit constructiu,
que el que busca és el bé comú, sense importar des d’on ho
podem fer i sense atendre aquelles aportacions destructives
d’aquells que no pensen com tu i que l’únic que busquen és
intentar dinamitar la feina feta. Sense dubte, nosaltres estem
molt orgullosos del nostre compromís polític i del fet que,
afortunadament, ens hem allunyat, i molt, de les clavegueres
que malauradament estem tan acostumats a veure cada dia en
el nostre entorn polític.

El Punt Jove va adreçat tant als infants com als joves fins a 4t
d’ESO, i és un espai dedicat a l’estudi i el reforç que els sigui
necessari, però també s’usa com a lleure i per a l’actuació dels
Serveis Socials en els casos en què s’escaigui aquest suport.

L’ampliació de l’espai del Punt Jove ha permès dignificar,
millorar i ampliar el servei, així com també ha s’ha aconseguit
una evident incidència en matèria acústica.
La definició i diferenciació dels espais permet que els infants
es puguin desenvolupar millor, tant a l’hora de fer deures com
de jugar.
Així, els qui han acabat els deures poden jugar, sense entorpir
els qui encara els estan fent.
La connexió directa amb el reforç permet que es pugui dur a
terme una millor gestió i, a la vegada, permet també un espai
per als pares.
La lluminositat i la sensació d’espai també són molt importants
per a aquestes tasques educatives; el fet de tenir llum natural
directa i accés visual fa que els nois i les noies no se sentin tan
enclaustrats.
En resum, les obres de millora i ampliació del Punt Jove han
permès que aquest important servei tingui el seu espai propi, i
alhora estigui adaptat al servei de Biblioteca, consolidat, integrat
i connectat, però sense entorpir-lo, ja que no és només una altra
sala de la Biblioteca.
L’educació i el suport als nens que ho necessiten és una prioritat.
Esperem que aquesta ampliació permeti una millora substancial
a tots els usuaris.

Malgrat no haver pogut avançar en la implementació de la
República Catalana com a País, la bona notícia és que els
municipis d’arreu del País podem avançar amb polítiques
republicanes. Al Papiol, així ho hem fet. Perquè fer República
és fer polítiques creades, dissenyades i pensades per les
papiolenques i els papiolencs.
Perquè augmentar les beques i ajuts als infants del nostre
poble és fer República. Perquè dissenyar i construir espais
que facilitin la convivència dels papiolencs i papiolenques és
fer República. Perquè ajudar a totes les entitats a fer la seva
tasca de compromís amb la societat és fer República. Perquè
dissenyar un nou consultori local o un centre cultural per a tots
és fer República.
La República, la podem construir des de baix, des de la
societat, i més important, des dels pobles, pensant primer en les
persones i en el seu benestar. La República, la construïm dia a
dia, amb polítiques d’esquerres, i això ho sap molt bé Esquerra
Republicana de Catalunya, amb 90 anys de Republicanisme. I
així ho fem, hi ho farem, la gent d’Esquerra del Papiol.
Persistim i persistirem.

És ben cert que, com a arreu, hi ha moltes sensibilitats
polítiques, maneres diverses d’entendre la política, maneres
diferents d’encarar i resoldre els problemes, però això no és
cap problema, al contrari: és la major riquesa d’un poble; i una
de les seves llances més valuoses és la llibertat d’expressió.
Tothom té dret a expressar lliurement les seves idees i tothom
té l’obligació de respectar les idees dels altres. Ningú no ha
de ser perseguit, insultat i menystingut per les seves posicions
polítiques democràtiques.
Vivim uns moments històrics, és evident, les emocions estan a
flor de pell, però res no pot justificar les actituds irrespectuoses
i ni molt menys violentes en la defensa de les pròpies idees.
La política és diàleg, respecte mutu, capacitat d’escoltar,
capacitat de posar-se sota el punt de vista de l’altre (empatia);
la política és posar en joc totes aquestes habilitats cercant
l’entesa, l’acord i el bé comú. En conseqüència, la llibertat
d’expressió és el punt d’arrencada de la vida política i social
d’una col·lectivitat.
No permetem que res ni ningú trenqui la pau social. Som
diversos, és veritat, aquest no és el problema; el problema és
la repressió, la manca de respecte, les actituds intolerants...
Segons Maturana, sociòleg xilè, “hom aixeca la veu i es mostra
intolerant per por que amb el diàleg el convencin que no té raó”.

L’Ajuntament recomana

Mantenir net
el poble és cosa
de tothom
Gràcies als qui ho feu bé!

!

Gràcies per recollir els excrements
de les vostres mascotes.
És una qüestió estètica i d’higiene pública, a
banda d’una obligació. (L’Ajuntament facilita
bosses per dipositar-hi els excrements i llençarlos a les escombraries. Demaneu-les a l’OAC).
Gràcies per portar els gossos al correcan
(espai d’esbarjo
i sociabilització de gossos que
hi ha davant del Poliesportiu).
Gràcies per evitar que les vostres mascotes
facin pipí a les parets
de les cases.
Gràcies per utilitzar els dispositius Urban
Dog Nature perquè les vostres mascotes hi
facin pipí.

No recollir els excrements de
les mascotes de la via pública
és sancionable, amb multes
de fins a 1.500 €.
(Articles 28 i 29 de l’ordenança municipal
sobre tinença d’animals de companyia).

Més informació local a
www.facebook.com/Ajuntament-del-papiol

Gràcies per xipar les vostres
mascotes i censar-les a l’Ajuntament.
És una qüestió de responsabilitat,
a banda d’una obligació.

