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Aspectes clau
Ara que ja s’albira el final del mandat
és un bon moment per valorar com ha
anat.
Hem fet molta feina, s’han endegat
molts projectes, alguns els hem pogut
tancar i acabar, altres continuaran i podran ser realitat durant el proper mandat. La feina feta, tots els projectes,
totes les decisions tenen diferents aspectes clau que m’agradaria remarcar:
Una bona entesa de govern. Ha estat
així i és bàsic per poder governar que
hi hagi una bona entesa i bona cohesió
entre les persones que formen el govern. Posar com a full de ruta el poble
i les seves necessitats, la generositat
entre tots nosaltres i tenir els objectius
clars (definits al PAM) han propiciat que
una gran quantitat de coses es puguin
dur a terme.

Ser valents davant dels grans reptes.
La cohesió i fermesa que esmento ens
fan forts davant de projectes d’envergadura, com per exemple la reurbanització del centre del poble amb la
nova plaça de l’Església; posicionar
el Papiol al mapa, desenvolupant projectes turisticoculturals o creant la Fira
de Mobilitat Sostenible, entre d’altres.
Un altre repte gens vistós, però molt
contundent, ha estat la digitalització
de la nostra administració, que durant
el darrer mig any ha causat un sotrac
als nostres treballadors, als quals vull
agrair l’esforç titànic.
Estar permanentment al costat de la
gent. Conèixer les necessitats de les
ciutadanes i dels ciutadans del Papiol, de totes les seves entitats socials,
esportives i culturals és molt important
per poder anar en la mateixa direcció

i sobretot d’igual a igual, independentment d’ideologies o procedències. Tots
som ciutadans del Papiol i tots ens mereixem gaudir del nostre poble i del seu
dia a dia amb pau i tranquil·litat.
Aquests tres aspectes que he comentat, els hem d’emmarcar en un escenari
polític força complex en l’àmbit nacional, situació que ha provocat que la política municipal guanyi més importància
que mai i demostra que és la política de
proximitat la que coneix la realitat dels
ciutadans.
Amb tot això, el que puc dir és que
aquests anys han estat uns grans anys
en l’àmbit personal i que per mi ha estat
un orgull poder ser l’alcalde d’aquest
poble i servir a totes i tots.
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Ho estem fent

Futur en marxa

Protecció de Collserola
L’Ajuntament del Papiol, amb la resta
d’administracions implicades en la protecció del Parc Natural de Collserola, ha
participat en el treball del Pla Especial
de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc Natural de la Serra de
Collserola (PEPNat) i en la modificació
del Pla General Metropolità (PGM) associat a aquest àmbit. El nou pla es va
aprovar inicialment el 2018 i substituirà
l’antic, de 1987.

Millora de la connectivitat

FOTO: Oriol Pagès.

El Papiol és un territori clau en la connexió entre Collserola i el parc fluvial del
Llobregat. Amb l’objectiu de potenciar
aquesta circumstància que ens fa estratègics dins l’àrea metropolitana de
Barcelona, l’Ajuntament està treballant
en dos projectes: el document urbanístic de connexió entre la muntanya i el riu
(en tràmit) i l’arranjament del Camí de
Sant Jaume al seu pas pel Papiol (zona
del riu).

I a final de l’any passat, l’Ajuntament va
tornar a instar l’ACA (Agència Catalana
de l’Aigua) que repari i netegi els torrents
i canals de la zona del Papiol de baix i
les carreteres comarcals per evitar inundacions en cas d’aiguats. Aquest tema
es va tornar a parlar el passat febrer
entre el govern del Papiol i el conseller
de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, durant la visita que Calvet va fer al
Papiol amb motiu de la Fira de Mobilitat
Sostenible.

Millora del servei
de transports
Fa temps que l’Ajuntament demana a la
Generalitat que hi hagi més viatges per
dia a la línia d’autobús interurbana L67.
S’espera que sigui el pas següent després de l’ampliació de la primera zona
tarifària a tots els municipis de l’àrea
metropolitana de Barcelona.

començat a treballar en alguns
projectes plantejats a mitjà
o a llarg termini que veurem
finalitzats el proper mandat.

“Les administracions que són titulars de
les infraestructures han d’assumir-ne la
responsabilitat”.
Joan Borràs, primer tinent d’alcalde i regidor d’Urbanisme

Millora del conjunt
d’equipaments municipals
El projecte de transformació dels antics
aularis del carrer del Dr. Trueta, que ja
està fet, s’executarà a l’inici del proper
mandat.

Millora del conjunt de places
i carrers
Les obres de reurbanització del carrer
de Francesc Macià (millora de l’asfalt i
de les voreres, substitució dels fanals...)
s’acabaran fent el pròxim mandat.

Millora de les infraestructures
Durant tot el mandat, l’Ajuntament no ha
deixat d’insistir a la Generalitat que es
millorin els accessos al Papiol des de la
carretera comarcal C-1413c.

Hi ha algunes zones del nucli urbà la
transformació de les quals aportaria una
millora notable al conjunt urbanístic del
poble i, per tant, convindria estudiar-les
com a pas previ a projectar-les. Es tracta del Polígon Industrial Sud, la zona de
l’antiga bòbila de ca n’Esteve de la Font
(on s’ubicarà el nou centre sociocultural), la plaça de Gaudí (la banda que
dona a ca n’Esteve de la Font) i la zona
del parc d’en Serafí Pitarra.

També s’ha demanat una subvenció a la
Diputació per fer un estudi de les possibilitats que hi ha per fer un equipament a l’espai de l’antic Ajuntament (al carrer Major).

D’altra banda, a final de 2018 els ajuntaments del Papiol i Molins de Rei van
reprendre les converses per connectar
amb una carretera les dues poblacions
per la zona del Trull.

Els darrers quatre anys s’ha

Millora d’algunes
zones urbanes

L’alcalde (Jordi Bou) i el primer tinent d’alcalde
del Papiol (Joan Borràs) amb el conseller Calvet
observant des de la pl. del Castell les obres de
connexió de l’AP-7 i l’A-2 aturades pel Ministeri
de Foment el 2016 i que ara s’han reiniciat.

També veurem finalitzades les obres del
nou espai de lleure que connectarà la
plaça de les escoles amb les Escletxes.
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Fem poble

l’Estació i es col·loquen més marquesines i plataformes a les parades d’autobús gràcies a un conveni amb l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB). Es
va millorar el camí entre l’estació i el Polígon Sud per fer més segurs els desplaçaments a peu i recentment s’han pintat
passos de vianants al Polígon.
D’altra banda, acabem d’integrar-nos
a la primera zona tarifària del transport
metropolità. S’espera que això fomenti
l’ús del transport públic i que ajudi a la
millora dels nostres serveis per equiparar-los als d’altres municipis.

Carrers cuidats, endreçats,
disponibles i funcionals
FOTO: Oriol Pagès.

El Papiol
de 2019
Els responsables de la gestió municipal són conscients que
“la feina no s’acaba mai”, i que “s’ha d’invertir segons les
possibilitats de l’Ajuntament i amb ajuda de subvencions”.
Creuen que “s’ha de fer una cosa rere l’altra i d’acord amb els
diferents plans d’actuació”.

Mobilitat urbana sostenible
i segura
Estem obligats a tenir un Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS) perquè estem dins d’una zona de protecció especial de l’atmosfera. Després d’un estudi
fet per la Diputació, a l’inici del mandat
es va aprovar el PMUS del Papiol. S’hi
recomanaven moltes de les actuacions
que s’han fet, per fomentar la mobilitat a
peu i en transport públic i per incentivar
la combinació vehicle privat-transport
públic, així com per millorar l’accessibilitat dels vianants i la seguretat viària.
Per exemple, el 2016 es va ampliar i millorar l’aparcament gratuït de l’estació de
Renfe i es va instal·lar un pàrquing per a
bicis (BICIBOX). Ara es renova el Bus de

Centre urbà: recentment s’ha reurbanitzat el nucli antic (c. Major i pl. de
l’Església) per dignificar-lo i fer-lo més
disponible i funcional, amb l’objectiu de
prioritzar les necessitats dels vianants i
de guanyar una plaça.
A final de 2015 es va arranjar el terra del
carrer de les Parres.
Avinguda principal: s’ha intervingut recentment per millorar-hi la seguretat viària i l’accessibilitat dels vianants. S’ha
semaforitzat l’accés al Polígon Sud, un
punt on ja s’havia actuat a principi del
mandat per reduir la sinistralitat.
J. Santacana - I. Iglésias: a final de
2017 es va repavimentar el c. de Joan
Santacana (mig carrer estava sense pa-

vimentar i tenia unes voreres molt estretes) i es va connectar amb el d’Ignasi
Iglésias (un carrer amb molts habitatges
i molt transitat, i sense sortida fins aleshores).

Aparcament a l’abast
Comptem amb nous espais d’aparcament públic gratuït, a ca n’Esteve de la
Font i a tocar de la pl. dels Països Catalans. A banda, s’han ofert en lloguer
les places d’aparcament de la Biblioteca. També s’han potenciat les zones
de temps limitat (blaves i taronges) per
afavorir la rotació de vehicles, sobretot a
les zones comercials.

Enllumenat i clavegueram de
mica en mica al dia
Clavegueram: s’han refet clavegueres
obsoletes i s’ha actuat a diferents punts
del clavegueram per complir amb la normativa de salut pública. Ja no queden
clavegueres a cel obert.
Enllumenat públic: des de juny de 2015
les incidències en l’enllumenat han disminuït. En resum: s’han substituït lluminàries antigues per lluminàries noves de
baix consum i s’han canviat lluminàries
que no funcionaven. Principalment, s’ha
actuat a la zona del Trull, al Polígon Sud
i als carrers del Carme, de J. Blume,
de Jaume I i de Tarragona. També s’ha
canviat el cablejat elèctric de l’av. de la
Generalitat.

“La feina no s’acaba
mai i encara hi ha
feines pendents,
però hem millorat
serveis bàsics
com l’enllumenat
i el clavegueram”.
Jordi Bou, alcalde

Brigada centralitzada
i reorganitzada
La Brigada (que, entre d’altres, fa treballs de reparació i manteniment de la
via pública i dels equipaments municipals) es va traslladar a final de 2016 al
Polígon Sud. La centralització de la Brigada en una nau ha facilitat la feina als
operaris municipals i ha permès alliberar
els diversos espais que feien de magatzem i destinar-los a altres usos.

Parcs envoltats de verd
S’han destinat partides dels pressupostos municipals de 2017 i de 2018 a la millora i manteniment dels jocs dels parcs
infantils. Per exemple: el parc del Mestre Voltes, el del Bosc del Blanc, el de
la plaça dels Països Catalans i els dels
carrers del Pi i de Brasil.
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Fem poble

FOTO: Oriol Pagès.

Compromesos
amb el medi ambient

No a l’abocador
de la pedrera Berta

Contra la contaminació
de l’aire

Per un canvi de xip
vers els residus

El Papiol s’oposa a la conversió de l’antiga mina Berta en un abocador de bales
d’ecoparc (residus urbans compactats
i embolicats en plàstic). S’ha instat la
Generalitat que modifiqui l’autorització
d’omplir la pedrera amb bales d’ecoparc
i es treballa amb altres administracions
en una alternativa sense riscos ambientals i que respecti la riquesa geològica i
natural.

Davant el problema de la contaminació
atmosfèrica, el Papiol i dotze municipis
més de la zona es van coordinar per
demanar un pla d’acció supramunicipal
per a la millora de la qualitat de l’aire.
L’està redactant la Diputació.

El Centre Esportiu Municipal (CEM) el
Papiol va inaugurar l’any passat una
de les calderes de biomassa més eficients d’Europa quant a estalvi energètic
i emissions de CO2, una caldera que
utilitza pèl·lets, un combustible d’origen
vegetal. La nova caldera no contamina
gens i és un exemple del canvi de mentalitat que voldria l’Ajuntament: tractar
els residus com a font de recursos (si se
separen i es tracten adequadament).

La primera ZEPQA
de Catalunya
Tenim la primera Zona d’Especial Protecció de la Qualitat Acústica (ZEPQA)
de Catalunya declarada per la Generalitat. És una àrea al voltant del cementiri
de Roques Blanques que ja tenia una
bona qualitat acústica, però que s’ha de
protegir amb la restricció al pas de vehicles o el control de soroll de l’autopista
AP-7, per exemple.

Per la recuperació
dels ecosistemes
Aviat començaran els treballs de millora
de les fonts del Lleó i de Vernet i els seus
ecosistemes. Aquests projectes responen a la voluntat de protegir Collserola i de reconnectar-nos amb la natura.
S’està redactant un altre projecte per a
la font del Cosí.
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Per donar suport a aquesta peça important de l’activitat econòmica, l’Ajuntament està en permanent i constant contacte amb tots els comerços i serveis. Es
fan campanyes conjuntament (sortejos,
calendaris, presència a Facebook...) per
visibilitzar i promocionar l’activitat comercial i es fomenta l’associació per donar més força als qui cada dia aixequen
la persiana i col·laboren activament en la
vida sociocultural del poble.

A per totes!
L’Ajuntament treballa per posar en valor
tots els recursos locals, potenciar els punts
forts i aprofitar les oportunitats.
Proactivitat

Un dia al Papiol

Es destinen molts esforços per dinamitzar l’economia del municipi i reactivar
l’ocupació. Es fa des de l’Oficina de Promoció Econòmica del Papiol (OPEP), en
marxa des de 2017 al Polígon Industrial
Sud, on es concentren la majoria d’empreses i indústries. L’OPEP tornarà a rebre el 2019 una subvenció de la Diputació gràcies al seu funcionament i als seus
resultats.

El pla turístic fet per la Diputació
recomanava definir una oferta turística i crear-ne material divulgatiu.
S’ha creat la ruta urbana El Papiol
Patrimoni, es treballa en una ruta
per les masies de camp i comptem
amb la col·lecció de tríptics Un dia
al Papiol.

L’ocupació és un dels grans àmbits d’acció de l’OPEP i per això s’ha potenciat la
Borsa de Treball. El nombre de persones
que han trobat feina a través d’aquest
servei ha anat a l’alça. La Diputació el
considera un servei de referència.
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També s’aprofiten esdeveniments
com la Festa de la Cirera o la Fira
de la Mobilitat Sostenible per generar ressò mediàtic i donar-nos a
conèixer. Guanyarem atractius amb
l’arranjament previst de la zona del
riu com a passeig (Camí de Sant
Jaume).

Increment dels recursos
per a la gestió municipal
• Hisenda: som dels municipis menys
endeutats del Baix Llobregat i tenim
l’IBI congelat des de 2015. L’Ajuntament ha rebut aquest mandat una
quantitat important de subvencions
per finançar molts dels projectes
que s’han tirat endavant. La tresoreria municipal ha vist incrementat
el romanent: hi ha més de 3 milions
d’euros disponibles per a inversions
futures.
• Recursos humans: s’ha anat reforçant la plantilla per millorar la prestació dels serveis municipals. En alguns casos, ha estat possible gràcies
a plans ocupacionals finançats per
altres administracions públiques com
el Consell Comarcal, l’AMB o la Diputació.
• D’altra banda, s’ha fet per reduir els
conflictes que pot causar l’activitat
municipal. El 2015 hi havia actius uns
25 contenciosos. Durant aquest mandat només se n’han generat 3.

Viure al Papiol
Ens mereixem qualitat
Necessitats bàsiques: al Papiol es dediquen molts recursos al benestar social, a cobrir les necessitats bàsiques
de les famílies. Hem vist disminuir els
casos de vulnerabilitat i de risc d’exclusió social.
Gent gran: tenim un programa d’atenció a la gent gran pioner, que integra el
Casal d’Avis, el Centre de Dia i el Servei d’Atenció a Domicili (SAD). D’altra
banda, es treballa perquè àvies i avis
gaudeixin d’una vellesa activa. Per
exemple, s’ha recuperat l’excursió gratuïta anual en què participen uns 200
avis i àvies.
Infància i joventut: s’ha reforçat l’Espai Socioeducatiu Infantil i Juvenil, el
Punt, un servei que atén i acompanya
els menors i treballa des de la prevenció. És un referent per a altres municipis. També s’ha posat en marxa el Servei d’Atenció Juvenil (SAJ), adreçat a
joves de 12 a 25 anys.
En èpoques d’exàmens, la Biblioteca
ofereix aules d’estudi fora de l’horari
habitual.
Dona: des de 2018 comptem amb
un protocol local propi d’actuació da-

vant els casos de violència de gènere
i d’atenció a les dones que en són víctimes. Diu com s’ha d’actuar coordinadament des de tots els àmbits: policial,
sanitari, social, educatiu, escolar i polític.

Ens mereixem
el nou consultori
S’ha aconseguit el finançament per a la
construcció del nou consultori mèdic,
del qual ja hi ha un avantprojecte. El
nou centre s’ubicarà al c. del Dr. Trueta,
a l’illa sociosanitària on també hi ha el
Centre de Dia. Les obres començaran
durant el pròxim mandat.

Som un poble
cardioprotegit
Des de 2017 disposem de 5 desfibril·
ladors per utilitzar en casos d’aturada
cardíaca o de sospita d’atac de cor. Un
dels aparells el porta la Policia Local i
els altres estan a l’Ajuntament, al camp
de futbol, al Poliesportiu i al Centre
Esportiu Municipal (CEM). Els poden
fer servir les persones que han rebut
formació específica per fer-ho: membres de les entitats esportives, socials
i culturals, personal de la farmàcia, de
l’OAC, de la Policia i del CEM.

Som un poble segur
Ajuntament, Policia Local i Mossos
cooperen perquè continuem sent dels
pobles més segurs. S’aposta per la
prevenció i, així, es van erradicar els
episodis puntuals de robatoris de l’any
passat. Recentment, s’han instal·lat càmeres de videovigilància als accessos
del poble i a la zona del túnel de vianants per baixar a l’Estació.

Ens impliquem
en l’educació
El 2018 ens vam adherir a l’aliança
Educació 360. Ara la comunitat educativa del Papiol té l’encàrrec de definir
un projecte educatiu de poble.

“Educació 360 és
interessant perquè
defensa que l’educació
es rep a tot arreu i al
llarg de tota la vida”.
Salvador Auberni, regidor d’Educació
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Tenim mitjans per estar
informats

La nostra cultura
ens identifica

Ens informem de la gestió municipal,
dels serveis i del que passa al poble a
través del web (que també ens permet
relacionar-nos electrònicament amb
l’Administració), del butlletí d’informació municipal (trimestral), de la pàgina
de l’Ajuntament a Facebook (on freqüentment es publica informació) i dels
mitjans d’informació comarcals o del
país que es fan ressò de les nostres
notícies.

Equipaments
La Diputació va redactar l’avantprojecte de l’espai sociocultural polivalent
que s’ubicarà a la zona de la Bòbila del
Cast. L’objectiu és que les obres comencin el proper mandat i ara s’ha de
redactar el projecte executiu.

També disposem de dues aplicacions
per a dispositius mòbils: El Papiol a la
butxaca, amb informació general i dels
serveis locals; i LíniaVerda, creada perquè tothom pugui col·laborar en la millora de la via pública i en la gestió dels
serveis de l’Ajuntament.

Comptem amb tres equipaments educatius (Cucut, Pau Vila i Escola de Música i Dansa) que
acullen els nostres infants i joves i que l’Ajuntament manté en bones condicions.

Comptem amb consells de participació ciutadana
Al Papiol, la comunitat educativa està representada al Consell Educatiu, posat en
marxa aquest mandat.
Al Consell del Poble es debaten decisions sobre afers públics locals amb la finalitat de tenir en compte la pluralitat i la diversitat per poder arribar a consensos
amples. Des que es va constituir el 2016, s’hi ha parlat de la remodelació del c.
Major i de la pl. de l’Església, del projecte de l’equipament cultural, de les subvencions a les entitats, del pla turístic, dels sistemes de recollida d’escombraries o del
pressupost municipal.

“L’esport al
Papiol fa poble”
Montse Garcés, regidora d’Esports

Ho sabem fer bé
Són molts veïns i moltes veïnes que ho
fan molt bé. Xipen i censen les mascotes; recullen del carrer els seus excrements i les acompanyen als dispositius
Urban Dog Nature perquè facin pipí allí
i no a les parets de les cases, i porten
els gossos a l’àrea d’esbarjo de gossos
que hi ha davant del Poliesportiu. Pel
que fa als trastos, voluminosos i esporga, fan ús del servei gratuït de recollida
a la porta del domicili (amb previ avís a
la Deixalleria).

Identificació del patrimoni
S’està revisant i posant al dia el Catàleg Arquitectònic i s’ha iniciat la redacció del Mapa de Patrimoni Cultural, una
eina de coneixement que pretén recollir
exhaustivament el patrimoni immoble,
moble, documental, immaterial i natural
del municipi.
Recerca, recuperació i difusió del
patrimoni
L’Ajuntament ha editat el llibre El Papiol.
Moments històrics i ha col·laborat en la
publicació de la col·lecció multimèdia
sobre Miquel Pongiluppi, l’estudi sobre la mina Berta i el llibre El traç de la
guerra.
Suport als actors culturals
L’Ajuntament treballa conjuntament
amb la vasta llista d’entitats i d’agents
culturals locals: Biblioteca, Museu, Escola de Música i Dansa, Coral, Setmana Cultural, Casal de la Dona, Patrimoni
del Papiol, Tradicions i Costums... També es dona suport a la creativitat i l’expressió dels artistes locals.

Fem festa en clau Papiol
Ajuntament i penyes treballen perquè
tinguem unes festes populars participatives, integradores, divertides i cíviques alhora. Durant les festes, es fan
actuacions per prevenir el consum d’alcohol i de drogues.
S’han potenciat la Festa de la Cirera i
la Festa de Santa Eulàlia; s’han adquirit
noves plataformes per a les carrosses
de la cavalcada de Reis, i s’ha donat
suport a iniciatives de la ciutadania,
com la Papiolfest o la Bombeta.

L’esport ens cohesiona
Som un poble apassionat per l’esport i
tenim un bon sistema esportiu, i un pla
d’actuació que marca tres direccions:
mantenir cuidades les instal·lacions i
els espais per a activitats esportives;
procurar que tothom tingui accés a la
pràctica de l’esport (amb unes quotes
més ajustades, per exemple), i vetllar
per la bona relació, col·laboració i coordinació entre tots els agents esportius
(entitats, associacions, clubs, escoles i
Ajuntament).
El 2017 es van fer obres al Poliesportiu (terra, coberta i cimentació) i al CEM
(ampliació i millora). Van ser les obres
més importants en aquests dos equipaments des de la inauguració. L’estiu
passat vam guanyar una nova instal·lació per a vòlei platja i els vestuaris en
desús de les pistes de tennis són ara la
seu d’entitats de muntanya.
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T’informem
“Són bones notícies, però
haurem d’anar més enllà i,
per tant, no podem abaixar
la guàrdia”.

FOTO: Oriol Pagès.

14

15

“Als organitzadors, els
va interessar la nostra
ubicació dins l’àrea
metropolitana i les
possibilitats del nostre
polígon”.

Albert Querol, regidor de Medi Ambient

Hem incrementat
la recollida selectiva!

Jordi Medina, regidor de Promoció
Econòmica

Els nostres nivells de recollida selectiva de residus urbans han superat
el 2018 els de 2017, sobretot pel que fa a la fracció orgànica (FORM). Així
ho revelen les dades de l’AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona), que
s’encarrega del tractament dels nostres residus.
Al Papiol tenim un dels nivells de recollida selectiva de residus urbans més alts
de l’àrea metropolitana. A principi de 2018 teníem bones dades de recollida
d’envasos, vidre i tèxtil, però ens calia millorar la FORM. Ho hem aconseguit:
l’any passat vam incrementat la FORM i també les altres fraccions.
FORM recollida el 2017: 183,76 tones.
FORM recollida el 2018: 211,80 tones (l’increment és notable des de l’agost).

Informar per motivar i mitjans per fer-ho més fàcil
Des de l’Ajuntament s’ha treballat en dues direccions per augmentar la recollida
selectiva de les diferents fraccions: s’ha informat per sensibilitzar i motivar la
ciutadania (campanya “La clau està en l’orgànica”, per exemple) i s’han procurat
mitjans per facilitar que encara separem més i generem menys residus.
Aquests mitjans s’han pogut oferir en el marc del nou contracte per a la recollida
de residus i per a la neteja viària. Per exemple:
• L’ampliació de l’horari de la Deixalleria.
• La implementació del servei de lloguer de vaixella reutilitzable.
• L’ampliació i millora del servei de recollida de voluminosos.
• La implementació del servei de recollida a domicili de l’esporga.
• La implementació del servei de recollida a domicili dels residus comercials.
• La instal·lació d’una minideixalleria permanent al nucli urbà.

Les
possibilitats
del Polígon
Al Polígon Industrial Sud es concentra el 90% de les empreses i
indústries del Papiol; per tant,
calia posar-lo al dia, reactivar-lo
i potenciar-lo. Ha estat un dels
projectes importants d’aquest
mandat. L’Ajuntament ha comptat per tirar-lo endavant amb l’Associació del Polígon Industrial
Sud. Fa poc el Polígon va acollir
la I Fira de Mobilitat Sostenible de
Catalunya (FIMOB).

La feina va començar per un treball de
camp per elaborar un cens que no existia, per classificar totes les empreses i
les indústries i per confirmar que l’impacte ambiental de l’activitat era baix.
El 2017 es va inaugurar al Polígon l’Oficina de Promoció Econòmica, des d’on
es presten els serveis relacionats amb
l’activitat econòmica i l’ocupació.
Paral·lelament, s’ha anat reordenant i
millorant la zona. Amb tot, encara queda feina a fer-hi.
Per millorar la seguretat, s’hi ha fet canvis en l’enllumenat i s’hi ha intensificat
la presència policial, sobretot de nit.
Per millorar la mobilitat, l’accessibilitat
i la seguretat viària, s’han retolat i senyalitzat els carrers i les naus i, recentment, s’han pintat al paviment passos

per a vianants, zones d’estacionament
i indicacions del sentit de la conducció
i de la prioritat de pas. També s’han
col·locat semàfors als accessos de
l’avinguda de la Generalitat per evitar
accidents.

FIMOB

renteres. Va reunir experts en mobilitat,
empreses, administracions públiques i
famílies. FIMOB va oferir diferents activitats i espais: estands per a empreses innovadores relacionades amb el
sector o zones de prova de tot tipus de
vehicles elèctrics.

Gràcies a la primera edició de la FIMOB
(8, 9 i 10 de febrer de 2019), el Papiol va
ser notícia perquè va acollir un esdeveniment al voltant d’un tipus de mobilitat
menys contaminant i més respectuosa
amb el medi ambient.
Va ser iniciativa d’Alcaldes.eu, amb la
col·laboració de l’Ajuntament i l’Associació del Polígon Industrial Sud. La fira
es va emplaçar en un pavelló de tres
mil metres quadrats al carrer de les Tor-

FOTO: Alcaldes.eu.
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Tu fas Papiol

Per molts anys!
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Fem memòria
Les diverses formacions
que s’integren en el Grup
de Foc del Papiol celebren
aniversaris al llarg d’aquest
2019. Estan on fire!

“Les nostres festes
ens han de fer sentir
orgullosos del que som
i del que tenim”.
Adrià Rius, regidor de Festes

L’actual edifici de
l’Ajuntament, a
l’av. de la Generalitat,
es va inaugurar el
1983. L’anterior
estava al carrer Major.

40 anys de democràcia local

Fotos Cavall Armat i Diables: Oriol Pagès.

El 3 d’abril de 1979 van tenir lloc les eleccions locals que van permetre la constitució dels primers ajuntaments escollits democràticament després de quatre
dècades de dictadura. Es van fer dos anys després de les eleccions generals
de juny de 1977. Avui es commemoren perquè van aportar la democràcia al
món local i l’autonomia dels municipis. Es va començar a tenir en compte la
veu dels veïns i veïnes en la gestió dels pobles i les ciutats.

21 anys del Cavall Armat

30 anys dels Diables i 5
anys dels Diables infantils

5 anys dels nous Grallers i
Timbalers

El Papiol és una de les poblacions catalanes amb bèstia de foc. El Cavall
Armat és cada cop més present en les festes que celebrem al llarg de l’any i
va acompanyat de diables, timbalers i grallers en el context de correfocs, així
com d’un grup d’agents de defensa forestal ADF voluntaris. El Cavall Armat
va néixer el 1998 com a bèstia de foc; es va fer un concurs de maquetes per
construir-lo i el van construir uns veïns del poble.

El 3 de desembre de 1988 es va fundar
el Grup de Diables del Papiol. El 2014,
la Biblioteca Valentí Almirall va acollir
l’exposició titulada “25 anys de foc
al Papiol”; a més, la celebració dels
25 anys dels Diables papiolencs va
coincidir amb la presentació de la colla
infantil dels Diables, l’objectiu de la qual
és transmetre la passió pel foc als més
petits i assegurar la continuïtat de la
tradició. Aquest grup de nens i nenes,
acompanyats dels diables adults, ens
ofereixen sovint correfocs infantils, en
el marc de les festes i les celebracions
del poble.

També fa cinc anys, un grup de joves va
reprendre l’activitat grallera i timbalera
al Papiol. Els nous Grallers i Timbalers
s’han format des de ben petits a l’Escola
de Música Municipal M. Pongiluppi. A
banda de sortir a acompanyar el Cavall
Armat i els Diables quan hi ha correfocs,
s’han convertit en la banda sonora de
molts esdeveniments populars, com
per exemple, les inauguracions de la
Festa de la Cirera.

Els fets històrics en què s’inspira, però, són medievals, de finals del segle XII,
de quan al senyor del Castell del Papiol d’aquell moment, Raimon Despapiol,
com a vassall del rei Pere I, se li va encarregar contribuir a la defensa militar
del regne amb un cavall preparat per a la guerra i acompanyat de soldats,
una mena de tanc de l’època. Per a la Festa Major de 2017, es va fer una
representació que explicava la història de com el cavall i els soldats, veïns del
poble, es van negar a anar a la guerra.

La missió d’aquells primers ajuntaments postfranquistes escollits democràticament va ser la de retornar els drets i les llibertats a la ciutadania i la de
modernitzar uns municipis que presentaven carrers sense asfaltar, clavegueram per fer, manca de serveis, desordre urbanístic... Molt a fer i molt a invertir
econòmicament.
Els ajuntaments de l’actual àrea metropolitana de Barcelona, com el del Papiol,
han treballat des d’aleshores per fer dels municipis llocs agradables i moderns
per viure-hi i no suburbis de la gran ciutat.
Paral·lelament, tota aquesta feina ha comportat un increment progressiu de la
despesa municipal, l’establiment de noves ordenances fiscals, un creixement
de les administracions locals i la definició d’un extens marc legal regulador.
Aquells primers ajuntaments de l’actual etapa democràtica s’ho van trobar tot
pràcticament per fer, un repte igual d’important al que afronten ara els consistoris actuals: estar a l’altura d’una ciutadania molt més exigent amb els serveis
i amb els seus representants electes, i que reclama legítimament drets propis,
com participar en les polítiques i en la presa de decisions o accedir a una informació transparent de la gestió pública.
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Portaveus

Òscar
Alujas

Pobresa protocol·lària
És evident que, tant els membres de l’equip de govern com
els membres de l’oposició som representants d’un grup de
persones del nostre municipi que vam ser escollits per tal
d’implementar els compromisos que cadascú de nosaltres va
presentar i assumir al llarg de la campanya electoral.
Més enllà d’entrar en el debat de veure quins compromisos
s’han assolit (molts d’ells convertits en falses promeses per
justificar el famós canvi), volem fer incís en la falta de respecte
i pobresa protocol·lària que, novament, ha demostrat l’equip
de govern envers els quatre representants de l’oposició que,
insistim, representen un grup important de papiolencs.
Al llarg de l’actual mandat des de Junts pel Papiol hem denunciat
aquest problema en reiterades ocasions i per diferents vies,
però la solució no ha arribat.
En aquest cas, volem manifestar el nostre rebuig i malestar
pel fet que en cap moment ni se’ns va comunicar, ni se’ns va
informar amb quina finalitat es feia, ni evidentment se’ns va
convidar a participar d’una parada de l’Ajuntament del Papiol a
la Fira de la Candelera.
En la mateixa línia tampoc no se’ns va tenir en compte a l’hora
de participar en els diferents actes realitzats en la passada Fira
de la Mobilitat Sostenible, que va comptar amb la presència
de diferents autoritats al nostre municipi, amb el conseller de
Mobilitat, entre d’altres.
Aquesta falta de respecte no és només cap a aquests quatre
representants; és una falta de respecte cap a qui representen
i una enorme falta de capacitat d’entendre que qui governa no
ho fa en nom propi, sinó en el de tots els contribuents que,
gràcies als seus impostos, permeten aquests tipus d’actes.
Veiem que, després de gairebé quatre anys de govern, la
mala praxi segueix imperant, i que alguns canvis sí que s’han
produït… però a pitjor.

Jordi
Medina

La Fira de la Mobilitat Sostenible: poder fer
realitat grans reptes al papiol
El passat cap de setmana del 8, 9 i 10 de febrer, es va celebrar al
Papiol la primera edició de la Fira de Mobilitat Sostenible.
Aquest esdeveniment, en el qual vau participar molts papiolencs
i papiolenques, es va dur a terme al carrer Torrenteres del
Polígon Sud, amb un espai firal de 3.000 metres quadrats,
25 expositors, participació de les administracions públiques,
conferències, zona de proves i espai infantil i de lleure, en el
qual grans i petits van gaudir d’allò més.
A banda dels enginys que s’hi exposaven i de l’accés al futur
dels vehicles que no només s’hi podien veure sinó també provar,
resulta molt important haver estat pioners a posar damunt la
taula tres eixos vitals per al nostre futur:
• En primer lloc, la importància de la involucració dels municipis
en la sostenibilitat.
• En segon lloc, el fet de vetllar pel medi ambient.
• I, finalment, la potenciació del transport públic.
En tots aquests eixos, el nostre municipi va tenir-ne la centralitat,
i la seguirà ocupant els propers anys.
Ara bé, com a poble, també ens hem de quedar amb una idea:
al Papiol podem fer realitat grans reptes, grans somnis, assumir
i assolir projectes de poble de gran magnitud, que ens facin
visibles, capdavanters i pensant en el futur. Guanyar el futur per
al nostre poble és un repte tant municipal com de ser pioners
arreu de la nostra societat.
Hem demostrat que hem de pensar en gran, en lideratges, en
reptes, en futur, en sostenibilitat i, perquè no, que al Papiol som
capdavanters a organitzar esdeveniments importants, per a
nosaltres, sí, però també d’àmbit global.
Moltes gràcies a tots els qui hi heu participat i hi heu col·laborat,
i esperem una gran involucració en la propera edició de l’any
vinent!

Joan
Borràs

Salvador
Auberni

Preparats per les municipals de maig del 2019

Recta final

Encarem els últims mesos del mandat amb la satisfacció d’haver
fet molta feina pel poble, d’haver treballant dur per portar el
projecte de #noupapiol, amb el qual Esquerra es va presentar a
les passades eleccions municipals del 2015, tan lluny com hem
estat capaços.

Estem a la recta final del mandat; dintre de més o menys 3
mesos tindrem eleccions municipals 2019-2023. És hora de fer
balanç. Si voleu que sigui sincer, us diré que em sento molt
satisfet personalment de com s’ha anat desenvolupant la tasca
de govern, tenint en compte que ha estat i és un govern de
coalició, un acord de govern de tres partits: ERC, PDeCAT i
Sumem. Satisfet, per la bona entesa i pel clima de diàleg
existent en el si del govern; aquesta bona sintonia es tradueix
també, i això és important, en la bona sintonia, en general, amb
tots els estaments ciutadans del nostre poble.

La gent d’Esquerra del Papiol vol més i millor per al Papiol.
Per això, fa temps que treballem amb el nou projecte de 20192023 incorporant gent al projecte republicà i d’esquerres per tal
d’eixamplar la base i ser més representatius de la realitat del
poble.
També hem començat a definir línies mestres del nou programa,
basat en les propostes i informacions que ens feu arribar les
papiolenques i els papiolencs.
• La cultura tornarà a ser un dels pilars amb l’aposta pel nou
centre cultural. Ja tenim l’avantprojecte i els terrenys on ha
d’anar.
• En transports, un cop aconseguida la zona 1 tarifària i renovat
el nou bus de l’estació, tocarà apostar per la millora del bus
interurbà que va a Barcelona.
• En habitatge, hem sol·licitat a la Diputació de Barcelona la
redacció del Pla Local d’Habitatge per tal d’aconseguir crear
habitatge accessible al poble per a la gent que no pot accedir
al mercat lliure.
• En medi ambient, treballarem per la recuperació del Camí de
Sant Jaume, a la vora del riu Llobregat. Al Papiol, hem de mirar
a Collserola però també al Llobregat.
• En sanitat, treballarem per la construcció del nou consultori
local que ha de permetre més serveis mèdics i de més qualitat
al Papiol.
I moltes propostes més que estem preparant.
Vull acabar donant les gràcies a tota la gent de la secció local
d’Esquerra del Papiol per la feina feta aquests quatre anys i,
d’una manera especial, als regidors Adrià Rius i Albert Querol
pel seu impagable suport i ajut en tot moment i la seva feina.
“Tot sembla impossible fins que es fa” Nelson Mandela

Sempre hi ha coses que es poden fer millor, però aquesta
autocrítica necessària no treu valor a les coses aconseguides.
Tenim un poble una mica més endreçat: avinguda de la
Generalitat, carrer Major, plaça de l’Església... Tenim un poble
actiu i participatiu: Consell del Poble i Consell Educatiu...
Tenim una ciutadania compromesa: entitats socials, culturals,
esportives... Tenim uns equipaments vius i actius: Escola Pau
Vila, Escola Bressol, Escola de Música, Biblioteca Municipal,
Punt Jove, CEM, Pavelló Poliesportiu... I això és mèrit de
tothom, no només d’un govern. En tot cas, el mèrit del govern
és estimular, facilitar i donar suport a l’empenta ciutadana per
fer que el poble funcioni. Tots plegats hem fet molt i encara ens
queda molt per fer.
Després dels anys dedicats a la vida política del nostre poble:
observo amb tristesa i enuig com els principals líders polítics
de l’Estat tenen un comportament gens edificant, han fet
i fan de l’insult, la desqualificació i la mentida la tàctica per
suposadament guanyar vots. Indignant!!! Això és embrutir la
política; no vull que amb els meus impostos es paguin uns
polítics que només busquen la confrontació i el conflicte. Amb
els meus diners, NO.
Desitjo que aquesta manera de fer política no arribi mai al
nostre poble.

L’Ajuntament recomana

Per la seguretat viària al Papiol!
Els últims mesos s’ha treballat per millorar la seguretat viària i l’accessibilitat dels vianants a diferents punts de la població.
Les actuacions més destacades han estat al carrer Major, a la plaça de l’Església, a l’avinguda de la Generalitat i al Polígon
Industrial Sud. L’Ajuntament vetlla per la seguretat viària a tota la població i, per això, la Policia Local ens recorda unes
quantes normes bàsiques:

40

Hem de respectar les limitacions
de velocitat: la velocitat màxima
permesa dins de tot el nucli urbà
és de 40 km/h.

Està prohibit utilitzar el telèfon mòbil
si conduïm un vehicle. També ens
pot distreure si el fem servir mentre
caminem pel carrer.

Si anem en cotxe, hem de reduir la
velocitat quan ens acostem als passos
de vianants. I si hi ha algú que vol creuar,
ens hem d’aturar per deixar que passi.
Si anem a peu i volem creuar el carrer,
ho hem de fer pels passos de vianants,
després de mirar a banda i banda.

Més informació local a:
fb.me/elpapiol

L’ús del cinturó de seguretat és
obligatori per a tothom.
Els infants menors de 12 anys, a més,
han de viatjar als seients del darrere i
amb el corresponent sistema de retenció
infantil homologat (cadireta o alça)
depenent de la talla i el pes.

Hem de ser molt prudents a la zona
de l’escola i respectar la prohibició de
circular-hi les hores d’entrada i sortida;
encara que no hi siguin presents els
agents de la Policia Local.

Si anem en bici, monopatí, patinet
o vehicle similar, també hem de ser
prudents, sobretot els nens i nenes.
I si duem casc, molt millor.

