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Sumari
Jordi Bou i Compte
L’alcalde

Al Papiol, principalment els veïns, 
pagesos, i empresaris de la zona més 
baixa van ser els més afectats i van 
perdre collites, feines, materials... Per 
sort, no hem de lamentar cap més 
pèrdua...

Et quedes amb la doble sensació: 
per un costat, content de com vàrem 
respondre, amb celeritat i amb la 
professionalitat de la Policia Local, de 
tots els treballadors de l’Ajuntament, 
dels ADF, de diferents empreses del 
poble que van ajudar amb els seus 
mitjans; però per l’altre costat, trist per 
no haver atès a tothom com voldria.

Tanco aquest escrit desitjant unes 
bones festes de Nadal i una feliç 
entrada d’any.

En aquest número del SOM Papiol 
més endavant expliquem com es van 
gestionar els aiguats del passat 15 de 
novembre. No sé quants anys feia que 
no es registraven 177 l/m2 al nostre 
municipi: alguns diuen que recorden 
aiguats, però tan forts com aquest no.

A partir de mig matí va començar una 
intensa i forta pluja i de seguida vàrem 
rebre les primeres trucades: l’accés 
inundat del poble, despreniments, 
veïns afectats... Les trucades anaven 
entrant i de sobte et veus immers en 
una situació anòmala, en un estat 
d’emergència.

Quan et trobes en una situació 
d’aquestes característiques essent 
l’alcalde, notes que et cau tota la 
responsabilitat a sobre i necessites 
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i vols que no hi hagi cap problema, 
saps que no pots fallar, saps que has 
de respondre i en tot moment has 
d’estar coordinat amb tots els agents 
que puguin ajudar els ciutadans que 
es troben en situació complicada o 
d’emergència. També notes i veus 
la cara més humana de tots els que 
treballen a l’Administració, que deixen 
el seu moment per centrar-se a 
atendre el ciutadà, posant per davant 
la responsabilitat d’atendre al màxim i 
amb èxit les necessitats dels veïns.
 
Amb la calma climatològica de la tarda, 
va ser el moment de veure l’abast dels 
desperfectes: Parc Agrari, Papiol de 
baix, C-1413a, av. de la Generalitat... 
També va ser el moment en què 
t’adones no has pogut atendre a tots 
com voldries.

La responsabilitat
en cas d’emergència

T-10
Sistema
tarifari
integral
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Projectes per
reconnectar-nos
amb la natura

Ho estem fent

L’Ajuntament del Papiol continua treballant per un poble i un entorn 
atractius. Aquesta feina no consisteix només a fer grans obres, 
sinó que també passa per recuperar i mantenir el que ja tenim. De 
cara als propers mesos, s’han planificat alguns projectes que ens 
aportaran més connexió amb el nostre entorn natural.  

Voluntaris netejant la font de Can Vernet (abril 2018).

L’Ajuntament del Papiol 
continua treballant per 
un poble i un entorn 
atractius.

Abans s’anava a les 
fonts a omplir els 
càntirs, a rentar la roba 
o a refrescar-se.  

Projectes de millora 
de les fonts del Lleó
i de Can Vernet

Existeix un moviment per fomentar el 
coneixement, la recuperació i el man-
teniment de les fonts d’aigua natural de 
la serra de Collserola en el qual partici-
pen molts agents, des de les adminis-
tracions públiques, com el mateix Parc 
de Collserola o els ajuntaments, fins a 
entitats que vetllen per la conservació 
d’aquest patrimoni. 
 

Un nou espai
connectarà la plaça 
de les escoles amb 
les Escletxes
El nou espai de lleure que s’ha de cons-
truir pròximament entre la plaça del Dr. 
Barberà i el camí de Can Puig (en la 
zona del solar que la Brigada Municipal 
utilitzava de magatzem) ajudarà a unifi-
car entorn urbà i entorn natural. Aquest 
projecte afegirà valor a la plaça on s’ubi-
quen l’Escola Pau Vila i l’Escola de Músi-
ca: esdevindrà un accés a les Escletxes, 
la nostra porta al Parc de Collserola. 

Aquestes fonts desperten l’interès per-
què són eixides naturals i localitzades 
d’aigua que brolla de la terra al voltant 
de les quals es crea un ecosistema, i 
també són indrets que fomenten vida 
social; si més no, així era fa anys, quan 
s’hi anava a omplir els càntirs, a rentar 
la roba o a refrescar-se.  

GEP i Patrimoni, padrins de les fonts

Al Papiol tenim dues entitats implica-
des en el tema, el Grup Excursionista 
del Papiol (GEP) i l’Espai de Recerca 

pel Patrimoni del Papiol. Van tenir la 
iniciativa d’apadrinar dues de les fonts 
naturals del Papiol, la font del Vernet i 
la font del Lleó, totes dues a la muntan-
ya, de camí a la Salut. En aquest sentit, 
han organitzat accions per netejar-les. 

L’abril passat, per exemple, el GEP va 
fer neta la font del Vernet i els voltants.

Per la seva banda, l’Ajuntament del 
Papiol està molt interessat en la ini-
ciativa, igual que el Parc de Collserola. 
Així doncs, Ajuntament, Parc i entitats 
s’han compromès a tirar endavant un 
programa d’actuacions per al manteni-
ment de les dues fonts.
 

Prèviament, s’hi han de fer una sèrie 
d’actuacions destinades a la millora 
global de les fonts. L’Ajuntament en fi-
nançarà  els treballs. El Parc ja ha pre-
sentat els projectes.

Font de Can Vernet: s’hi volen fer ac-
tuacions de millora forestal (desbrossa-
da, retirada d’arbres secs...) i de millora 
del camí d’accés i de l’entorn immediat 
a l’estructura de la font. També es vol 
fer un estudi de la possibilitat de recu-
perar-ne la surgència.

Font del Lleó: es vol desbrossar la 
zona, millorar el frontal de la font, cons-
truir-hi un canal, canviar la ubicació de 
la bassa, consolidar el mur existent i 
construir-hi un banc de pedra.

Bassa de la font de Can Vernet.

Cementiri
parroquial

C. de Jaume I

Escola
de Música

Pl. del
Dr. Barberà

C
am

í de C
an Puig

C. del Trull

Les Escletxes

Escola Pau Vila

Antic espai
de la

Brigada
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El Papiol. Moments històrics

L’Ajuntament va considerar important comptar amb un material divulgatiu que apropés 
la història local als més petits. Per això presenta ara aquest llibre gràfic, l’encàrrec del 
qual es va fer a dos papiolencs: Josep Ramon Roy, il·lustrador, i Alain Orive, autor d’al-
tres treballs sobre la història del Papiol. S’ha pogut fer gràcies a una subvenció de la 
Diputació de Barcelona. El Papiol. Moments històrics s’afegirà al fons bibliogràfic sobre 
el poble disponible a la Biblioteca Valentí Almirall. 

Un arbre de Nadal diferent

Aquest Nadal l’Ajuntament del Papiol 
ha volgut fer una acció perquè visua-
litzem la quantitat d’envasos de plàstic 
d’un sol ús que consumim. S’ha decidit 
substituir l’arbre natural de Nadal que 
s’instal·lava a l’entrada del consistori 
per un arbre fet amb ampolles d’aigua 
i de refresc buides. De la construcció, 
se n’ha fet càrrec l’entitat Cria Papiol, 
sobre una estructura de ferro municipal 
reutilitzable. Setmanes abans, es van 
col·locar contenidors en diversos punts 
del poble (Ajuntament, botigues, esco-
les...), perquè tothom hi deposités els 
envasos que després han servit per fer 
l’arbre. Les ampolles, a més, contenen 
paperets amb desitjos.  

Recaptar aliments i evitar-ne 
el malbaratament

Aquest desembre l’Ajuntament del Pa-
piol ha promogut dues campanyes re-
lacionades amb el menjar: per reduir el 
malbaratament alimentari i per abastir 
bancs d’aliments. Les campanyes han 
estat marcades per criteris de sosteni-
bilitat, racionalitat i solidaritat. 

Ajuntament, comerços i restaurants 
continuen unint esforços per fomentar 
un consum responsable i respectuós 
amb el medi ambient. Ens han recor-
dat que per evitar llençar menjar els 
restaurants disposen de carmanyoles 
compostables perquè ens emportem 
el menjar que no ens acabem. I per in-
sistir en alternatives a les bosses d’un 
sol ús, ens han tornat a explicar que al-
guns comerços ofereixen llogar cabas-
sos i faciliten bosses reutilitzables per 
a la fruita i la verdura. 

Ajuntaments i botigues també han or-
ganitzat un gran recapte d’aliments re-
lacionat amb un dels personatges pro-
tagonistes del Nadal, el Tió.

Bon profit
i bon Nadal 

L’Ajuntament aprofita per recordar 
que els residus orgànics són 100% 
biodegradables i que si els separem 
bé podem arribar a aprofitar gairebé 
el 100% de la brossa orgànica que 
generem: les restes orgàniques es 
poden transformar en recursos ma-
terials (compost) i energètics (biogàs). 

El traç de la guerra. El Papiol, 1934-1939

L’entitat papiolenca Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol va presentar el passat 
11 de novembre el llibre titulat El traç de la guerra. El Papiol, 1934-1939, del papiolenc 
Andreu Faura Arís. Es tracta d’una descripció cronològica amb format de dietari que 
deixa constància de moltes coses que van passar al Papiol durant 2.191 dies, durant el 
període comprès entre el dilluns 1 de gener de 1934 i el diumenge 31 de desembre de 
1939. La informació que recull és molt diversa i s’ha pogut compilar, en 300 pàgines, 
gràcies a diversos documents escrits i gràfics, així com a diferents testimonis orals de 
persones que van viure aquell període i que l’entitat va començar a enregistrar a par-
tir d’un altre treball presentat anteriorment, també amb el mateix objectiu: recuperar i 
preservar el patrimoni i la memòria històrica del Papiol. Es pot consultar a la Biblioteca.

Fem poble

Recuperem el passat històric Construïm un futur
més sostenible Recuperar i preservar el patrimoni i la memòria històrica del Papiol és un dels objectius de l’Ajuntament, que 

treballa en aquest sentit conjuntament amb la Biblioteca Valentí Almirall i entitats locals com Espai de Recerca 
pel Patrimoni del Papiol o el Museu. Són exemples d’aquesta feina els dos nous llibres de temàtica històrica 
que se sumen ara a la bibliografia local. Són opcions de lectura per a aquestes festes de Nadal.

La Biblioteca Valentí 
Almirall va ampliant el 
seu fons sobre el Papiol. 

S’ha fet una acció perquè 
visualitzem la muntanya 
d’envasos de plàstic d’un 
sol ús que llencem.
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Anem endavant

A partir de l’1 de gener,
el Papiol s’afegirà
a la primera corona
tarifària del transport 
metropolità

Renovació del bus urbà 

Començarem l’any amb la incorporació de les 18 poblacions que encara no estaven a la zona 1 de la xarxa integrada 
del transport metropolità, entre les quals, el Papiol. A partir de l’1 de gener de 2019, doncs, la primera corona tarifària 
inclourà tots els municipis metropolitans, els 36. És un pas cap a la unificació del preu del transport públic en totes 
les localitats de l’àrea.

Passaran a formar part d’aquesta pri-
mera corona Badia del Vallès, Barberà 
del Vallès, Begues, Castellbisbal, Cer-
danyola del Vallès, Cervelló, Corbera 
de Llobregat, Molins de Rei, Pallejà, la 
Palma de Cervelló, el Papiol, Ripollet, 
Sant Andreu de la Barca, Sant Climent 
de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, 
Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma 
de Cervelló i Torrelles de Llobregat. 
Fins ara estàvem a la zona 2. 

Això significa que s’abaratirà el trajecte 
entre la ciutat de Barcelona i aquestes 
localitats; i que el preu del viatge en-
tre qualsevol dels municipis de l’àrea 
serà el mateix. Des del Papiol, podrem 

El desembre de 2002 es va inaugurar la línia d’autobús urbà del Papiol amb l’ob-
jectiu de connectar l’estació de Renfe amb el centre de la població. Des de llavors, 
són molts els quilòmetres que ha recorregut el vehicle conegut popularment com 
el Bus de l’Estació del Papiol. Ara, tocava canviar-lo i per això l’Ajuntament el 
substituirà a principis d’any. 

Per viatjar en aquest bus podem fer servir els crèdits de transport integrats. Tam-
bé podem comprar-hi un bitllet directament, o beneficiar-nos dels talonaris de 10 
viatges que es venen a l’Ajuntament. 

anar en transport públic a Barcelona 
i a qualsevol dels altres municipis de 
la zona metropolitana amb la targeta 
d’una zona, que costa la meitat que la 
targeta de dues zones.
  
La reducció del preu del bitllet es finan-
çarà en part mitjançant un tribut metro-
polità, que ja paguen els municipis que 
ja estaven a la zona 1. El tribut, ens el 
cobrarà directament l’AMB, que és qui 
en determinarà el valor.

Ajuntaments com el del Papiol recla-
men que la integració comporti millo-
res en els seus sistemes de transport 
públics per equiparar-los als dels mu-

Tots els municipis de 
l’àrea metropolitana 
quedaran inclosos en la 
mateixa corona.

Podrem viatjar a 
Barcelona amb la T-10 
d’una zona.

nicipis que ja estaven a la primera co-
rona. Demanen un increment del servei 
d’autobusos interurbans.

La incorporació dels 18 municipis que 
faltaven havia de ser unànime per po-
der aconseguir millorar el transport pú-
blic del conjunt de l’àrea metropolitana. 
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T’informem

 DIJOUS 15.11.18

Episodi excepcional de pluges torrencials

Al Papiol cauen 177 l/m2 amb moltíssima in-
tensitat (més de 4 litres per minut en alguns 
moments entre les 11 i les 12 h del matí), que 
causen danys materials importants a dife-
rents indrets, especialment a la zona de baix: 
accés a la població, antiga carretera de Cal-
des (C-1413z) i Parc Agrari.
 
No és el primer cop que aquesta zona pro-
pera al riu Llobregat pateix quan plou molt. 
Les causes de les afectacions davant pluges 
torrencials són diverses i de vegades difícils 
de controlar, però en el cas del Papiol n’hi ha 
una que agreuja les conseqüències i que ve 
de lluny: la mala previsió i dimensió dels 
col·lectors i les canalitzacions de les ai-
gües que passen per sota de l’antiga car-
retera comarcal (C-1413z), per sota de la 
nova (C-1413a) i per sota de les vies del 
tren. 

Durant tot el dia, l’Ajuntament del Papiol 
posa tots els mitjans al seu abast per garantir 
la normalitat al municipi i ajudar, sobretot, els 
veïns més afectats.

Pluges torrencials 

S’està treballant intensament
per evitar que es repeteixi la situació.

 DIVENDRES 16.11.18 

L’endemà mateix, l’Ajuntament continua les visites als llocs afectats i es 
parla amb veïns, empresaris i pagesos. I s’inicia una extensiva ronda de 
trucades a responsables d’altres administracions públiques. 

Es parla amb el delegat del Govern de la Generalitat, amb la subdelegada del 
Govern d’Espanya, amb el president del Consell Comarcal i del Parc Agrari 
del Baix Llobregat, amb el director general i amb el gerent de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), amb el director general del Departament de 
Territori de la Generalitat, amb l’alcalde de Molins de Rei i amb l’assessora 
del president de la Diputació de Barcelona. L’objectiu: demanar ajuda per 
reparar els danys i demanar actuacions per evitar que es repeteixi una 
situació catastròfica en el cas de futurs aiguats. 
 
Resultat de les trucades:
• La delegació del Govern de la Generalitat i la Diputació de Barcelona 

demanen relació dels danys.
• S’acorda una reunió amb la subdelegació del Govern d’Espanya i tots els 

municipis afectats per parlar de possibles ajudes.
• El Consell Comarcal i el Parc Agrari del Baix Llobregat es posen a treballar 

en la relació de danys per demanar ajuda a administracions superiors. 
• L’ACA declara la situació d’emergència i treballa en l’avaluació dels danys. 
• S’acorda amb Territori una reunió per continuar parlant del manteniment i 

la neteja de la zona i d’un nou accés més segur al poble. 
• S’acorda amb l’Ajuntament de Molins de Rei reprendre les converses per 

connectar els dos municipis per la zona del Trull i que l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona (AMB) condueixi el tema.

 DIES IMMEDIATAMENT   
 SEGÜENTS ALS AIGUATS

L’Ajuntament actua amb celeritat i 
urgència i assumeix moltes intervenci-
ons que no són de la seva competèn-
cia, com per exemple: 

• Neteja i restaura el canal del torrent 
de Batzachs per reconduir l’aigua 
cap al riu i evitar que continuï negant 
els camps.

• Ajuda els pagesos a treure l’aigua 
dels seus terrenys. 

• També es netegen les zones més 
afectades: la zona de baix i d’altres 
com la del Puigmadrona o la del Trull. 

• Per evitar el perill, s’enderroca la casa 
del carrer de Montserrat de la qual 
s’havia desprès part de la façana i 
que amenaçava d’ensorrar-se.   

 A PARTIR D’ARA

Quines estratègies es treballaran?

1. S’instarà l’ACA que repari i netegi 
els torrents i canals.

2. Es treballarà amb l’AMB per 
endegar els nous accessos al 
poble: la sortida pel Trull cap a 
Molins de Rei i el futur cinturó a la 
zona del torrent de Batzachs.

3. S’insistirà la Generalitat perquè 
faci les millores pertinents a 
l’encreuament de la C-1413a amb 
els torrents i que destini recursos 
a millorar l’accés a la població.

(Fotos: són fotografies fetes per veïns del Papiol que es van 
publicar a les xarxes socials i als mitjans de comunicació i es 
van compartir exponencialment durant tot el dia, per la qual 
cosa no en coneixem l’autoria).

El 2018 les pluges al 
Papiol han superat en un 
30% la mitjana anual

A un mes per acabar l’any, al Papiol 
ja han caigut 900 litres de pluja. Es 
tracta d’una dada destacable, ja que 
la mitjana de pluja anual al Papiol és 
d’uns 620 litres. Les precipitacions han 
estat força regulars durant el 2018, 
però cal destacar que durant l’octubre 
i novembre es van superar amb escreix 
els 200 litres; bàsicament, a causa 
dels aiguats excepcionals del 15 de 
novembre.
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Fem memòria

Grup Excursionista del Papiol (GEP)
Des de 1986

Dedicada a l’excursionisme: conjunt de les diverses activitats esportives que 
es fan a la muntanya.

Missió: fomentar el respecte per la natura i recuperar valors de l’antic 
excursionisme, com la companyonia, l’ajuda o la col·laboració.

Què fan: en el passat van destacar excursions per pujar a grans cims de tot el 
món. Actualment se centren en la formació i la promoció de diferents activitats 
de muntanya. Tenen previst oferir cursos d’escalada, d’alpinisme i d’esquí de 
muntanya.

Últimament: ascensió als pics Vallbierna i Tuca de Culebras (+ de 3.000 m), 
xerrada sobre podologia de muntanya, plantada del pessebre a les Escletxes, 
passejada matinal per la serra de Montmany, caminada Crematorrons i primer 
bany de l’any a la Rierada (1 gen.).

Participació: el 2018 han organitzat més de 30 activitats. En total hi han 
participat un miler de persones diverses. S’hi han creat vincles i se n’han enfortit. 
Valoren molt aquests lligams. Tenen 96 socis i prop de 200 simpatitzants. Un 
desig per al 2019: incrementar el nombre de participants i d’activitats.

La nova seu: “És molt útil per trobar-nos els socis, per a les reunions de la 
junta, per fer cursos i com a magatzem. Hi estem fent una petita biblioteca 
sobre muntanya”. Hi són els dijous de 19 a 21 h.

Més info:
https://gepelpapiol.com
https://www.facebook.com/Grup-Excursionista-El Papiol-1057299204379434  
gepelpapiol@gmail.com

Associació Excursionista
les Escletxes (AELE)
Des de 2015

Dedicada a l’excursionisme: conjunt de les 
diverses activitats esportives que es fan a la 
muntanya.

Missió: promoure el muntanyisme al poble.

Què fan: sortides en grup a diferents indrets 
per practicar barranquisme, caiac, esquí, 
alpinisme...

Últimament: boletada al Montseny amb 
formació sobre els tipus de bolets, excursió 
amb raquetes de neu i esquiada. 

Participació: tenen una cinquantena de socis i 
consideren que la participació en les activitats 
que organitzen és mitjana. Un desig per al 
2019 és aconseguir més participació en les 
activitats que proposin.

La nova seu: “Ens aporta més dinamisme, 
a l’hora de fer les reunions de la junta, per 
exemple”. Hi són els dimarts a partir de les 
21.30 h.

Més info:
papiolmuntanya@gmail.com
www.facebook.com/secciomuntanya.papiol

Associació Esportiva la Mitja 
del Castell
Des de 2014

Dedicada al trail running: córrer per la muntanya, 
competint o entrenant.

Missió: encomanar la passió per córrer, pel trail, 
treballar per la salut, la solidaritat i el medi ambient. 

Què fan: les curses de muntanya Mitja del Castell 
i Mitja Kids, i la recentment creada Escola Trail 
Barcelona per a infants i joves. 

Últimament: cada divendres hi ha entrenaments 
de l’escola. El 21 d’octubre va tenir lloc la 5a edició 
de la Mitja del Castell. 

Participació: a banda dels corredors i alumnes 
(una trentena), donen molt valor als voluntaris 
(més de 170 en la Mitja del Castell), així com a la 
implicació de la població en les activitats. Un desig 
per al 2019: que mai els falti il·lusió per continuar 
fent coses pel Papiol. 

La nova seu: “Una solució a les necessitats 
d’espai per a la logística i l’operativa de 
l’escola, i un lloc per a les reunions de l’entitat 
i per a l’organització de les curses”. Hi són els 
divendres de 17 a 19.30 h.

Més info:
www.mitjadelcastell.com       info@escolatrail.com
info@mitjadelcastell.com       www.escolatrail.com    

Amants de la muntanya

Tu fas Papiol

Abans la gent no es desplaçava tant. Anava a Barcelona en tren, i als 
pobles veïns sovint ho feia a peu. El 1955, l’empresa familiar fundada pel 
veí de Castellbisbal Joan Roig va inaugurar el primer servei d’autocars in-
terurbans entre Castellbisbal, el Papiol i Barcelona (avui L67). La línia, que 
va començar amb dos vehicles (el de la foto n’és un), oferia quatre viatges 
al dia: dos d’anada (7.30 i 15 h) i dos de tornada (13 i 20 h). A l’estiu s’hi 
afegia un viatge a la matinada (4.30 h), perquè els pagesos anessin al Born 
a vendre fruita.

Els tres fills d’en Joan Roig es van fer càrrec de l’empresa quan el pare 
va morir només amb 57 anys. En Joan va fer de mecànic; en Josep, de 
cobrador i després de conductor; la M. Antònia, de cobradora i oficinista. 
Després, cada germà va crear la seva empresa. En Josep va fundar Autos 
Castellbisbal per continuar amb el negoci familiar que havia iniciat el pare.
 
Els anys noranta, la comoditat dels cotxes particulars i les millores dels 
ferrocarrils van començar a desbancar les línies interurbanes d’autobusos 
de transport públic. La línia Castellbisbal - el Papiol – Barcelona es va tor-
nar deficitària el 2000. El 2003, per evitar-ne la fallida, Transports Generals 
d’Olesa es va quedar amb la concessió del servei. Autos Castellbisbal 
pertany avui al grup Direxis, concessionària actual de la L67.

El primer cotxe de línia 
que va anar a Barcelona

El PAPIOL

BARCELONA

El Papiol té diverses entitats dedicades a la 
muntanya. Tres d’elles tenen ara la seu a les 
instal·lacions municipals, que en una altra època 
van ser del Club de Tennis, al carrer de Pau Casals, 
s/n.

A banda de dedicar-se pròpiament a les activitats 
de muntanya, també col·laboren activament en 
la dinamització sociocultural del poble. Els hem 
fet un qüestionari que ens ajudarà a conèixer-les 
millor.
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Portaveus

Inundacions al Papiol

El passat mes de novembre vam viure un episodi molt 
desagradable, produït per les greus inundacions que van tenir 
lloc al nostre municipi i amb especial afectació a la zona de 
Can Colomé. Sense cap mena de dubte va ser un malson per 
als seus veïns i comerciants, que de ben segur van passar 
una molt mala experiència i van patir pèrdues econòmiques i 
materials importants.

Després d’això, podríem entrar en demagògies i aprofitar 
aquest fet per criticar, sense miraments, aquells qui governen al 
nostre poble i així potser semblaria que fem una bona oposició 
i ens serviria com a eina de desgast polític. Però per a nosaltres 
això no seria fer una bona oposició. És més, això ens semblaria 
irresponsable i propi de mediocres, en buscar qualsevol motiu 
que es presenti com una oportunitat per a atacar l’adversari 
polític.

Entenem que, quan es governa, s’intenta fer de la millor manera 
i que hi ha imponderables i imprevistos difícils de gestionar, que 
superen les pitjors expectatives. Per aquest motiu ens posem a 
disposició de l’equip de govern per ajudar en aquest assumpte, 
buscar solucions conjuntament i donar empenta perquè les 
autoritats supramunicipals hi dediquin recursos i permetin la 
prevenció de danys en situacions més adverses.

Ens hauria agradat que quan Junts pel Papiol era al govern 
i hi va haver circumstàncies similars, els qui llavors eren a 
l’oposició haguessin entès que calia fer-se càrrec de la situació 
i no haguessin volgut esgarrapar de manera fàcil uns quants 
vots.

Aquesta oposició vol el millor pel Papiol i no vol aprofitar-se 
de les desgràcies per treure rèdit polític i per això mostrem la 
nostra comprensió davant la gestió del govern municipal en 
aquestes circumstàncies adverses.

Des de Junts pel Papiol us desitgem unes bones festes i un 
bon any 2019!

Adaptació de l’Administració per afrontar
els nous reptes

Tot i que és un aspecte fonamental d’un Ajuntament, sovint no en 
fem prou ressò ni hi donem la importància que té el funcionament 
intern dels diversos departaments que el componen. Aquest 
comentari ve a tomb dels importants canvis que s’estan duent 
a terme dins de l’Ajuntament. Són uns canvis que es fan per 
adaptar l’Administració als nous reptes del moment actual i de 
cara al futur. 

A tall d’exemple: una sèrie d’exigències normatives, imposades 
per les lleis que regulen les administracions públiques, han 
portat l’Ajuntament a entrar en un procés de transformació cap 
a una administració electrònica. Estem anant irreversiblement 
cap a un model d’administració pública basat en l’ús intensiu 
de les tecnologies de la informació i la comunicació, cosa que 
també comporta canvis organitzatius i jurídics.

L’objectiu de tot això és millorar l’eficiència interna, la 
coordinació entre administracions i la nostra relació amb la 
ciutadania, empreses i organitzacions. 

Aquest procés de modernització i adaptació que se’ns exigeix 
està suposant un enorme esforç entre tot el personal municipal: 
dedicació de temps, treball i altres recursos (organitzatius, 
humans i tecnològics), tant en l’àmbit departamental com 
corporatiu.

Al final, es tracta que el ciutadà pugui rebre una millor atenció a 
les seves necessitats i un major nombre de serveis, en quantitat i 
qualitat. Aquest ha de ser l’objectiu de l’Ajuntament, i us podem 
garantir que tot el personal (electes i treballadors municipals) hi 
col·laboren i hi participen de forma ben activa.

Gràcies a tots els qui fan possible un millor servei des de 
l’Administració pública. 

Bon Nadal, feliç any nou!       

Nou any, nous projectes, noves il·lusions  

Estem a menys de 6 mesos de les eleccions municipals de 2019. 
Els representants del grup municipal d’ERC a l’Ajuntament, 
juntament amb els companys de la secció local, estem ja 
engrescats i il·lusionats per poder oferir al poble del Papiol, 
entre d’altres, el nou programa electoral adaptat a les noves 
necessitats del Papiol. 

Fa més de tres anys, vam presentar un programa de 25 punts 
que vàrem haver de defensar i negociar amb els companys de 
govern, per implementar el màxim nombre de les propostes 
d’Esquerra en el Programa d’Acció Municipal 2015-2019, 
que ha marcat l’obra de govern. Fa goig de comprovar l’alt 
compliment dels compromisos proposats per Esquerra en les 
eleccions municipals de 2015. Ja arribarà el moment d’explicar 
això amb detall a la propera campanya 2019.
 
Des d’Esquerra sempre hem tingut clar que al Papiol hi hem de 
fer municipalisme. Per bastir un Papiol d’esquerres i republicà 
que doni els millors serveis a les papiolenques i papiolencs i 
que projecti els millors valors del republicanisme: el transport, 
l’educació, la cultura, la salut, les entitats i tants i tants àmbits 
on som presents i on volem seguir presents.
 
Des d’Esquerra sempre hem defensat que hem de governar 
per a tots i per a tot, que volem tenir conductes humanes de 
respecte i tolerància, però sense renunciar als nostres ideals 
republicans de llibertat, pau i justícia. Per això volem recordar-
nos en aquests moments, i en especial, d’aquells que estan 
privats de llibertat i de les seves famílies que, de ben segur, 
durant aquestes festes, els trobaran molt a faltar. 
   
Que la il·lusió de tenir un millor poble i el desig de construir un 
país millor sigui un camí emocionant que tots puguem compartir 
amb amor i respecte.

Bon Nadal i bon any 2019.

Educació i política

La política, diuen que és l’art del diàleg i de l’acord. En 
democràcia no hi ha enemics, el que hi ha són adversaris. 
L’adversari és qui defensa idees diferents i maneres de fer 
diferents a les pròpies, però pensar diferent no et converteix 
en enemic. No puc estar-me de fer referència a determinades 
persones i a determinats partits que en les seves intervencions 
més que defensar les idees pròpies es dediquen a desqualificar, 
a menystenir i a vegades a insultar l’adversari. És dolorós veure 
polítics que es diuen demòcrates que actuen d’aquesta manera 
i busquen l’enfrontament, el qual pot comportar l’enfrontament 
entre la ciutadania. Això és un joc molt perillós, ja que a curt 
termini es poden guanyar alguns vots, però a la llarga qui hi surt 
perdent és tot el país. La postveritat, és a dir, la pura mentida i la 
manipulació no serveix per arreglar problemes. Els estudiosos 
de la teoria de l’estupidesa posen aquestes actuacions com 
a exemple clar d’estupidesa, ja que ningú a la llarga hi surt 
guanyant, sinó que hi perd tota la ciutadania i el país sencer.

En el nostre cas, en la política municipal, per sort i en general, 
no ens trobem en aquesta situació. Que duri!!!

Tothom s’ha fet ressò de les conseqüències desastroses 
dels últims aiguats per alguns dels nostres conciutadans. 
L’Ajuntament, des del primer dia de mandat ha anat a trucar 
a les portes de l’Administració competent per solucionar 
dues realitats que es manifesten, sobretot quan plou més del 
compte: la canalització dels torrents i l’obertura d’una altra 
sortida-entrada al poble per no quedar aïllats tot sovint. No 
ens cansarem d’insistir fins que el problema estigui resolt. De 
moment tenim resposta amb bones paraules, però el poble 
necessita fets. A veure si l’any nou ens du la solució definitiva.

Bones festes i bon any!!!

Òscar
Alujas

Jordi
Medina

Joan
Borràs

Salvador
Auberni
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L’Ajuntament recomana

Gaudiu de les zones d’estacionament i de 
parada exprés per comprar al carrer Major

Norma general
Està prohibit l’estacionament a tot el carrer Major i a la plaça 
de l’Església, excepte als llocs autoritzats i durant el temps 
limitat. Aquestes zones estan senyalitzades amb senyals 
verticals.

Horari zona blava
De dilluns a divendres
De 9 a 14 h i de 17 a 20 h
Dissabtes
De 9 a 14 h

Pl. de
l’Església

Pl. de
Cal Xico

Pl. de
Gaudí

C. Major

C. Major

Av. de la Generalitat de Catalunya

Església de Sta. Eulàlia

Zona de parada comercial o parada exprés
• Gratuïta. 
• Cal indicar al vehicle l’hora d’arribada.
• Limitada a 15 minuts. 

Zona blava
• Gratuïta.
• Cal indicar al vehicle l’hora d’arribada.
• Limitada a 1 hora.
• Fora d’aquest horari, s’hi pot estacionar sense límit de temps.

Zona per a estacionament de motos
• Gratuïta.
• Sense restriccions horàries ni de temps màxim.

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

Els aparcaments de 
rotació faciliten l’accés 
en cotxe a la zona 
comercial. 


