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Sumari

Ajuntament del Papiol
Policia Local
Consultori local
Servei d’urgències mèdiques CatSalut
Emergències
Atenció contra la violència masclista

93 673 02 20
93 673 20 00
93 673 15 35
061
112
900 900 120

Equipaments i serveis municipals
Biblioteca Valentí Almirall
Casal de la Gent Gran Alexandre Figueras
Casal de la Dona
Centre de Dia Josep Tarradellas
Complex Esportiu i piscines
Deixalleria
Escola de Música i Dansa M. Pongiluppi
Espai infantil i juvenil el Punt
Jutjat de Pau
Llar d’infants el Cucut
Oficina de Promoció Econòmica
Pavelló Poliesportiu
Pistes de Tennis i Pàdel
Serveis Socials

93 673 22 46
93 673 16 53
93 673 11 95
93 673 01 90
93 673 27 54
93 673 17 24
93 673 08 03
93 673 29 52
93 673 02 20
93 673 12 79
93 673 16 95
93 673 03 77
93 673 27 54
93 884 59 69

Altres
CAP La Granja (Molins de Rei)
Cementiri Comarcal de Roques Blanques
Correus El Papiol
Creu Roja de Molins de Rei
Escola Pau Vila
Institut Bernat el Ferrer (Molins de Rei)
Institut Lluís de Requesens (Molins de Rei)
Parròquia de Santa Eulàlia del Papiol

93 668 77 11
93 673 05 35
93 673 02 40
93 668 18 18
93 673 00 22
93 668 37 62
93 680 24 38
93 673 01 21

Subministraments (Avaries)
Aigües de Barcelona
Gas Natural
Gas Natural (urgències)
Fecsa-Endesa

900 700 720
902 350 053
900 750 750
800 760 706

Subministraments (Atenció al client)
Aigües de Barcelona
Gas Natural
Fecsa-Endesa

900 710 710
900 100 251
800 760 333
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Un nou mandat
Comencem un mandat ple d’il·lusions
i nous projectes per al Papiol, alguns
dels quals esmento a continuació.
El Papiol disposa d’una bona xarxa
d’equipaments que volem completar
i incrementar. En l’àmbit de la cultura,
treballarem pel nou centre cultural polivalent. En l’àmbit de la sanitat, treballaren pel nou consultori local. D’altra
banda, seguirem renovant els carrers
del poble, les voreres, les places i els
espais verds.
Seguirem treballant en el Papiol de les
persones, en la recuperació del camí de
Sant Jaume, a la vora del riu, en la millora de l’oferta de transport local i metropolità, en l’increment de l’oferta de
serveis socials: beques, ajuts, assistèn-

cia..., així com en l’aprofundiment de la
promoció econòmica i laboral.
Volem seguir potenciant i millorant la
relació amb les entitats, perquè són
clau en la vida del Papiol. I també volem definir les tan necessàries polítiques d’habitatge local.
Hem de millorar la participació de les
papiolenques i els papiolencs en la nova
governança. Hem de buscar l’empoderament i el compromís per fer el Papiol.
Hem d’ampliar i millorar els espais específics i transparents perquè hi tinguin
accés tots els actors i els sectors del
poble implicats en cada tema, espais
en els quals es promogui el coneixement i la confiança, per aconseguir el
màxim acord i col·laboració possibles.

M’agradaria destacar un parell d’aspectes del nou consistori. El primer és
que dels 11 electes, n’hi ha 8 que són
nous. Això significa nova saba, renovació, noves maneres de veure i entendre la política i noves maneres de fer.
Aquesta saba nova, unida a l’experiència i expertesa d’aquells que repeteixen, ha de repercutir, sens dubte, en el
profit i el benefici de millors decisions
per al Papiol.
D’altra banda, després d’haver parlat a
bastament en campanya d’igualtat i de
feminisme, és de remarcar que aquest
és l’Ajuntament més feminista de la història del Papiol, amb 7 regidores.
A totes i a tots, us desitjo molt bona
Festa Major!
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Ho estem fent

Foto: Enric Macià.

Equip de govern

Us presentem el nou equip
de govern del Papiol i la
nova organització política de
l’Ajuntament per als propers
quatre anys.

Joan Borràs i Alborch
Alcalde

Jordi Bou i Compte
1r tinent d’alcalde

Albert Querol i Lacarte
2n tinent d’alcalde

Àrea d’Alcaldia, Governació, Urbanisme, Seguretat Ciutadana, Comunicació
i Esports

Àrea d’Habitatge, Obres, Serveis,
Llicències Urbanístiques, Agricultura,
Cultura i Festes

Àrea d’Hisenda, Medi Ambient,
Activitats i Mobilitat

Cristina Torrent i Oriol
Regidora delegada

Sílvia Romero i Segarra
Regidora delegada

Anna Serra i Garcia
Regidora delegada

Àrea de Benestar Social, Joventut,
Comerç i Participació Ciutadana

Àrea de Sanitat, Igualtat de Gènere,
Personal i Promoció Econòmica

Àrea d’Educació i Infància, Turisme i
Cooperació

Junta de govern local
Membres de ple dret i membres assistents
Joan Borràs i Alborch, Jordi Bou i Compte,
Albert Querol i Lacarte, Cristina Torrent i Oriol,
Sílvia Romero i Segarra, i Anna Serra i Garcia.
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Amb la Flama del Canigó es va encendre
la foguera de Sant Joan al Papiol.

Fem poble

Foto: Gerard Campderrós.

La festa fa estiu,
la festa fa poble!
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Al Papiol, hi vivim unes 4.100 persones, que formem un
poble heterogeni. Tenim una diversitat que ens enriqueix
col·lectivament i ens eixampla les mires.
Som un poble virolat, és a dir, de colors varis i vius. Tenim
gent de tots colors, com els de les samarretes vàries que
ens distingeixen i ens vinculen a una penya o a una altra
per la Festa Major.
Som un poble divers, multicromàtic, i se’ns barregen
els colors. Això ho fa la convivència i passa, sobretot,
quan pensem i sentim en clau de poble.

Sant Joan 2019
La celebració de la
festa de Sant Joan al Papiol
es fa gràcies a diverses
entitats locals, amb
la col·laboració
de l’Ajuntament.

Això es manifesta més que mai durant la Festa Major,
quan deixem de banda problemes i preocupacions
per gaudir i compartir al màxim la celebració més
popular, pública i col·lectiva.
L’Ajuntament ha dedicat altre cop el cartell de la
Festa Major a la feina que hi fan penyes i entitats.
El cartell, a més, fa referència a la diversitat.
Una vegada més, amb la implicació i la
participació de tothom (Ajuntament, penyes,
associacions, entitats, veïns i veïnes), s’ha fet
un programa per a tots els gustos i edats.

Fins al Canigó

Portadors de les torxes

La Bombeta

Ja fa uns anys, prèviament a la nit de
la revetlla de Sant Joan, una delegació
papiolenca es desplaça fins al Canigó,
al poble francès de Vernet les Bains, a
recollir la flama que encén la foguera
del Papiol. Aquesta excursió l’organitza
l’Associació Excursionista (AELE).

Quan la flama arriba al Papiol, s’encén
una torxa i un grup de nens i nenes de
l’Esplai i de l’Esport Base s’encarreguen
de portar-la fins a l’esplanada contigua
a la pista ludicoesportiva, on s’encén la
tradicional foguera que simbolitza l’inici
del solstici d’estiu. De la festa que es fa
a l’esplanada, se n’encarrega Tradicions
i Costums.

A la nit, per celebrar la revetlla, la pista
ludicoesportiva acull la Festa de la Bombeta, organitzada per Diables.

La col·laboració de l’ADF
Tota aquesta festa al voltant del foc
no seria possible sense la tasca preventiva i de vigilància de l’Associació
de Defensa Forestal.

La Festa Major ens integra i ens cohesiona,
reforça els lligams i el sentiment de
pertinença. La Festa Major ens fa mostrar
la nostra millor cara, la més positiva. En
aquest sentit, l’Ajuntament afegeix al
missatge que diversió i civisme han d’anar
de la mà.

L’Ajuntament recorda
que diversió i civisme
han d’anar de la mà.
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Anem endavant

La feina no s’acaba mai
La feina a l’Ajuntament no s’acaba mai perquè sempre hi ha coses a fer. Us parlem d’un petit
projecte que s’ha enllestit recentment i d’una proposta de futur de més envergadura i a llarg
termini.

Mirant cap al futur:
connexió riu-muntanya
L’equip de govern del Papiol té en ment
des del passat mandat la idea de construir un llarg passeig que travessi el poble per la seva façana sud (la que es veu
des de la B23 venint de Barcelona) i que
connecti Collserola amb el parc fluvial
del Llobregat. El camí es faria per fases i
es planteja a llarg termini.
El projecte encara s’està definint sobre
el paper, és a dir, encara no es pot descriure ben bé com serà el passeig, tot
i que els qui hi estan treballant han fet
alguna il·lustració perquè ens imaginem
com podria arribar a ser.

Recuperació del Monument al Vi
El raïm va ser un cultiu molt rellevant al Papiol. N’és una prova la premsa i la parra
que constitueixen el Monument al Vi, al final del carrer de l’Abat Escarré, als peus
del Castell. El monument feia molt temps que no lluïa com quan es va inaugurar (el
10 de desembre de 1972), perquè s’havien fet malbé algunes peces. Fa poc se’n va
finalitzar el projecte de recuperació mitjançant una restauració feta per l’equip del
Museu i finançada per l’Ajuntament. Ara falta col·locar a la placeta altres elements
relacionats amb el cultiu de la vinya i el vi.

L’Ajuntament del Papiol compta amb
una subvenció de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per al primer tram del
camí.
Amb la realització d’aquest projecte, el
Papiol es convertiria en l’indret de l’àrea
metropolitana on es connectarien Collserola i el Llobregat.
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T’informem

Regidores i regidor de l’oposició

Fotos: Enric Macià.

D’esquerra a dreta: Isaac Rosa (Sumem pel Papiol), Ana Schkot (Sumem pel Papiol),
María Jesús Álvarez (Sumem pel Papiol), Meritxell Aguilar (CUP), María José Giner
(Sumem pel Papiol).

Nou consistori papiolenc
El nou govern del Papiol, constituït
el passat 15 de juny, està format per
tres regidores i tres regidors de dues
formacions polítiques, ERC i Fem
el Papiol – JxCAT, que han arribat a
un acord per formar govern. Joan
Borràs serà l’alcalde del Papiol els
propers quatre anys.
Amb Borràs al capdavant, els membres
del nou equip de govern papiolenc són
Joan Borràs (alcalde), Cristina Torrent
(ERC), Albert Querol (ERC), Sílvia

Romero (ERC), Jordi Bou (Fem el Papiol
– JxCAT) i Anna Serra (Fem el Papiol –
JxCAT).
La resta de regidors i regidores que
van entrar a l’Ajuntament després
de les eleccions del 26 de maig i que
exerciran el seu càrrec a l’oposició són
María José Giner (Sumem pel Papiol),
Ana Schkot (Sumem pel Papiol), María
Jesús Álvarez (Sumem pel Papiol),
Isaac Rosa (Sumem pel Papiol) i
Meritxell Aguilar (CUP).

És la primera vegada que el consistori
papiolenc compta amb més regidores
que regidors.
Pel que fa a cares noves, dels onze
regidors de l’antic mandat, només en
continuen tres: Borràs, Bou i Querol.
Tant Bou, com a alcalde sortint, com
Borràs, com a alcalde entrant, durant la
constitució formal del nou Ajuntament
van donar la benvinguda als nous
companys i a les noves companyes
i van acomiadar càlidament Montse
Garcés, Jordi Medina, Adrià Rius,
Salvador Auberni, Òscar Alujas, Olga
Torrent, Víctor Pérez i Marta Gimeno.

Per primer cop tenim
més regidores que
regidors.
D’esquerra a dreta: María Jesús Álvarez
(Sumem pel Papiol), Ana Schkot (Sumem per El
Papiol), María José Giner (Sumem pel Papiol),
Sílvia Romero (ERC), Cristina Torrent (ERC),
Anna Serra (Fem el Papiol – JxCAT) i Meritxell
Aguilar (CUP).
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Tu fas Papiol

La nostra història esportiva,
la devem a la implicació de
moltíssimes persones.

El Papiol a través de l’esport
Hi ha moltes maneres de narrar com canvia un poble; per exemple, a través de les diferents
activitats esportives que s’hi han practicat a cada moment. A partir de la feina del Museu del
Papiol per a la seva darrera exposició, resumim cronològicament com han influït les instal·lacions i el context en l’hegemonia d’uns esports o d’uns altres.

El camp de futbol
El 1922 sorgeix un club de futbol, el
qual es constitueix com a entitat Unión
Deportiva Papiol (avui, Unió Esportiva
Papiol) el 1929. La Guerra Civil atura
l’activitat, que es reprèn el 1940 gràcies a
una campanya del Frente de Juventudes
per reactivar el futbol a tot l’Estat. Els
partits es juguen a diverses esplanades
del poble, fins que el 1946 es fa el
camp de futbol, on és avui, però sense
vestuaris, el qual no serà municipal fins
al 1965.

La pista

Pubilla fent un servei d’honor.

A mitjan dels seixanta, es crea un equip
de bàsquet sènior dins de la UD Papiol,
que no compta amb instal·lacions adequades, fins que el 1969 l’Ajuntament
fa un pista descoberta (on avui hi ha el
pavelló poliesportiu). Aviat comencen a
formar-se equips femenins de bàsquet.

13

De mica en mica hem guanyat equipaments i s’ha anat fent
la zona esportiva tal com la coneixem.

El 1969 neix el Club Handbol el Papiol
i el 1977 ho fa la secció femenina. El
1980 l’equip masculí júnior d’handbol
ascendeix a Primera Divisió.

futbol sala Els Penosos, que entrenen i
juguen a la pista.

El 1975 futbolistes veterans de la UE el
Papiol creen un nova entitat per no deixar
de jugar, la UE Papiol Veterans. El 1995
entren al Campionat de Catalunya de
Veterans.

El 1990 la piscina es comença a
amb un globus a l’hivern i el
s’inaugura el pavelló poliesportiu
havia la pista). Al “poli” es viuen
moments per al bàsquet femení.

La piscina, el tennis
i la petanca

El 1995 es fan dues pistes de tennis més
(les actuals), amb vestidors (que ara són
seu de tres entitats de muntanya). La
temporada 1995-1996 es forma el primer
equip de futbol femení.

El 1970 s’inaugura la primera piscina
municipal, descoberta, es crea el Club
Natació el Papiol (que ja no existeix) i un
equip infantil de waterpolo (que tampoc
no existeix) guanya un campionat
relacionat amb els Jocs Olímpics de
Barcelona del 92.
El 1981 es funda l’entitat Petanca UD
el Papiol (ja no hi són ni l’entitat ni les
instal·lacions). Els socis del Tennis fan les
grades de la seva primera pista (avui parc
del Patufet).
El 1982 els socis del Bàsquet i els de
l’Handbol fan les grades de la pista,
des d’on es veu un joc cada cop més
professional i victòries molt importants
durant uns anys per als dos clubs.
El 1986 es funda el Grup Excursionista
del Papiol (GEP) i el 1987 neix l’equip de

El poliesportiu
cobrir
1992
(on hi
grans

El 1994 neix el club Bici Muntanya el
Papiol i el 1996 la plana del Papiol acull
un esdeveniment d’àmbit espanyol, el
Gran Premio Coronas (mountain bike).
El 1999 es crea el Club Arquers del Papiol,
que arriben a competir a àmbit nacional.
Amb seu al poliesportiu, el 2002 neix
l’Orange Club (futbol sala). La temporada
2017-2018 l’equip masculí puja a la
màxima categoria nacional.

CEM, activitats de
muntanya i diversificació
Canvi de mil·lenni: a la pràctica dels
esports més convencionals se suma una
oferta més variada en què l’entorn natural
té molta importància.

El 2008 s’inaugura el Centre Esportiu
Municipal, que ofereix un gran ventall
d’activitats de fitnes i gestiona les pistes
de tennis i pàdel, la piscina i el camp
de futbol. El 2012 el centre impulsa la
natació sincronitzada: actualment té set
equips, tots femenins.
El mateix any té lloc la 1a edició del
Gran Premi Vila del Papiol de ciclisme de
carretera per a veterans i veteranes.
El 2003 es fa la 1a edició de la Cursa
Popular Vila del Papiol, pionera perquè
encara no és moda fer curses pel bosc.
Se n’encarrega l’Esport Base.
El 2005 un grup d’escalada del GEP
és premiat per haver obert una via a la
Patagònia xilena. El 2015 neix una altra
entitat de muntanya, l’AELE (Associació
Excursionista Les Escletxes).
El 2014 neix la cursa de muntanya Trail
Mitja del Castell i el 2016, la seva versió
infantil i juvenil, la Mitja Kids. El 2017
es funda l’Escola Trail Barcelona per a
infants i joves. El mateix any neix el Club
Esportiu d’Arts Marcials del Papiol, amb
seu a poliesportiu.
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Nou mandat 2019-2023

Oposició coherent

Nou mandat, il·lusió renovada

Comencem a treballar per despertar el Papiol

Arrenca un nou mandat ple d’il·lusions i nous reptes. Com a
regidora de Benestar Social, Comerç, Joventut i Participació
Ciutadana, us vull anunciar les principals propostes que volem
dur a terme per tal de seguir millorant la qualitat de vida de tots
els papiolencs i de totes les papiolenques.

Comencem la legislatura 2019-2023 i ho fem amb molta il·lusió.
Els resultats de les passades eleccions municipals ens han
portat a entrar amb molta força al consistori municipal i ens
obren un marc incomparable d’oportunitats.

En primer lloc, agraeixo als 461 votants la confiança que ens
van donar a les passades eleccions municipals. Podem dir que
mantenim el gruix de votants, però per pocs vots hem perdut el
nostre tercer regidor, en Jordi Medina, al qual novament torno a
agrair la feina feta.

Primerament, gràcies al suport de 217 papiolenques i papiolencs
en les passades eleccions municipals, però sobretot gràcies
a totes aquelles persones que han participat en les nostres
assemblees i en la nostra campanya donant-hi suport i fent
créixer el nostre projecte polític al poble.

Dono la benvinguda a totes les noves regidores i regidors, tant
del govern com de l’oposició.

El nostre objectiu era aconseguir representació per portar la
veu de l’esquerra independentista i dels moviments socials
al ple municipal i treballar per aconseguir que les nostres
propostes polítiques es puguin desenvolupar. Entrem amb una
regidora, però això no vol dir que no entrem amb tota la força
i les ganes de treballar activament des de l’oposició perquè
al Papiol també es facin polítiques valentes en feminisme,
habitatge, serveis socials, drets LGBTI, defensa dels serveis
públics, residus, educació i, en definitiva, en tots els àmbits
perquè des dels municipis garantim que la república sigui un
projecte al servei de les classes populars. En aquest aspecte,
l’assemblea no ha deixat de treballar, especialment en els
àmbits de feminisme i drets LGBTI tot reivindicant un protocol
contra agressions masclistes a la Festa Major d’enguany, així
com en els àmbits d’habitatge digne, contractació pública ètica
i urbanisme inclusiu.

En l’àmbit del benestar social, volem potenciar les polítiques de
protecció social posant en marxa recursos de voluntariat per
mirar d’atendre la major part de gent necessitada. No volem
que cap persona gran se senti sola o abandonada en el nostre
poble.
Per altra banda, i pel que fa a l’àmbit de joventut, redactarem
el Pla local de joventut per definir la missió de les polítiques
de joventut, els principis rectors i els reptes als quals volem
donar resposta. En aquest Pla hem de definir també els rols
i funcions dels agents implicats en el seu desenvolupament.
Un dels objectius ha de ser afavorir la inserció dels joves en el
mercat de treball.
En l’àmbit de comerç, seguirem treballant per impulsar el
comerç al Papiol amb idees innovadores i també amb la
planificació de la dinamització del comerç local. Hem de seguir
treballant amb la Unió de Comerciants del Papiol (UCP) i amb la
resta de comerços, i veure fins on podem establir canals d’ajut.

No ens han volgut governant, però ens tindran a l’oposició.
Perquè sense oposició un municipi no avança. Sense oposició,
el monopoli de qui governa passa per sobre de qualsevol altra
línia de pensament. Perquè sense discrepància no hi ha ni
discussió ni diàleg.
La democràcia passa per acceptar tant a l’igual com al
diferent, per valorar i respectar tant les nostres opinions com
les contràries, perquè de totes se n’aprèn i entre totes es pot
construir.
Exercirem l’oposició amb coherència, responsabilitat i escoltant
obertament totes les propostes que se’ns facin; serem al
costat del govern quan l’ocasió ho requereixi, però quan toqui
discrepar o denunciar, ho farem fermament.

L’anterior mandat va ser molt enriquidor des d’un punt de vista
personal, sobretot els darrers dos anys que vaig ser l’alcalde.
Aquesta experiència és una de les coses més grans que he
viscut i per aquest motiu agraeixo l’acompanyament a tota
la gent que ha estat al meu costat: família, equip de govern,
agrupació local, amigues i amics.
Entrem en una nova etapa i, conjuntament amb l’Anna Serra,
formem el grup municipal de Fem el Papiol - Junts per Catalunya,
que des del primer dia estem al vostre servei i ens posem a
treballar per fer més gran el nostre poble en tots els sentits.

Intentarem desenvolupar el programa que us vam presentar
en la mesura que ens sigui possible, un programa ple de
propostes en el marc de la igualtat, la cohesió i la justícia social.
Defensarem les propostes feministes, progressistes i valentes
que ens facin avançar. Rebutjarem les propostes que ens portin
a restar i no a sumar, les que ens vulguin dividir i no multiplicar.

Ens posem a treballar per tractar tots els temes que ens
preocupen tant d’àmbit municipal com d’àmbit metropolità.
Però, sobretot, a treballar per vosaltres, les papiolenques i els
papiolencs, des dels més petits de la casa fins als més grans,
perquè tots puguem gaudir del nostre poble, del nostre entorn i
dels seus serveis.

Necessitem tornar a tenir un poble cohesionat, un poble escoltat
on tothom se senti representat. I això passa per assegurar el
respecte entre nosaltres i a les institucions. I per això treballarem!

Ens posem a treballar tant per fer realitat grans projectes, com
el Nou espai cultural, com per les coses petites del dia a dia, per
exemple, tenir en bon estat les voreres.

Pel que fa a la Festa Major, enguany us presentem un Punt lila!
El Punt lila se suma a les mesures preventives que ja fa un parell
d’anys que es fan per garantir unes festes sense agressions ni
actes incívics, com les accions informatives i educatives per
evitar el consum d’alcohol i drogues.

Ara ens arriba la Festa Major i és una gran oportunitat per fer
d’aquest acte una mostra d’unió, respecte i esforç conjunt.

Ens posem a treballar per un poble ben viu, ple d’entitats,
socials, culturals i esportives, que ens omplen l’agenda
d’activitats durant tot l’any.

Bona Festa Major!

Bones vacances i bona Festa Major a totes i tots!

Finalment, però no menys important, la participació ciutadana
serà un dels eixos principals d’aquesta nova etapa de govern.
Treballarem amb la idea de potenciar-la amb enquestes 2.0 i
també amb la voluntat de millorar i implementar nous processos
de participació ciutadana per dur a terme les decisions més
importants del Programa d’actuació municipal (PAM), que
presentarem a la tardor del 2019.

Gaudim-la i retrobem-nos de nou al setembre amb energies
renovades.

Entre totes i tots hem de fer ben gran el nostre poble!
Visca el Papiol, visca Catalunya, bona Festa Major i bon estiu!

El nostre projecte polític ha vingut per quedar-s’hi i ens
agradaria fer-lo créixer per poder assolir l’Alcaldia en un
futur i poder desenvolupar amb moltes més garanties totes
aquestes polítiques incloses en el nostre programa. Actualment
la correlació de forces sorgides de les últimes eleccions
municipals no ens permeten formar part d’un govern que tingui
un compromís clar en aquest sentit i per això la CUP ens hem
mantingut a l’oposició. Tampoc no hem rebut cap proposta
de govern que inclogui quines polítiques i accions es volen
desenvolupar.
En molts casos, la política municipal és molt buida de contingut
i poc transparent, però ens comprometem a donar la volta a
aquesta situació durant els propers 4 anys, de manera que la
nostra presència servirà precisament per generar i obrir debats
tant als carrers com a l’Ajuntament.

L’Ajuntament recomana

Gaudim de la festa amb seny!
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Més informació local a:
fb.me/elpapiol

