Foto d’Oriol Pagès: Festa Major 2019.
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Els nostres objectes

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

Joan Borràs i Alborch
L’alcalde

100 dies de nou mandat

Sabeu
què és?
Per a què es
feia servir?
LA RESPOSTA, el dissabte 14 de desembre a:

Museu del Papiol
C. del Dr. Trueta, 5.
Obert l’últim diumenge de
cada mes. D’11 a 13.30 h.
Gratuït.
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Cada 4 anys es produeix un fenomen
molt saludable en la política: es tracta
de la renovació dels consistoris. Tot i
semblar que res canvia, tot canvia.

manera de fer perdura els quatre anys
de mandat, hi haurà un guanyador segur: el poble del Papiol i, per extensió,
la seva gent.

S’inicia un nou mandat i l’encares amb
tota la força i l’energia de què ets capaç
i més; el nou equip de govern s’encaixa
per poder afrontar més i millors reptes;
i el nou consistori, amb els 11 regidors,
debat en ple les propostes. És com si
el viatge comencés de nou, ja que hi ha
nous actors polítics.

Quan llegiu aquestes línies, farà poc
més de 100 dies de la constitució del
nou Ajuntament. 100 dies en els quals
no s’ha parat de seguir treballant per
millorar el poble i la qualitat de vida per
a tothom. 100 dies en els quals s’ha
acabat la redacció del Pla de protecció
civil del Papiol, en què s’ha començat
a redactar el Pla municipal d’habitatge
per donar resposta a les necessitats de
la ciutadania, en què s’està acabant de
concretar la recuperació del camí de
Sant Jaume, les obres del parc 1 d’octubre, la reforma del antics aularis... 100
dies sense parar plens d’il·lusió i treball.

M’agradaria ressaltar un aspecte que
crec que val la pena d’aquests primers
100 dies de mandat, i que faig extensiu
a la totalitat de regidores i regidors, tant
del govern com de l’oposició. És la maduresa personal i política que crec que
hi haurà en aquest mandat.
Tot i que moltes de les regidores i els
regidors són nous, impera una clara
voluntat d’aportar, de contribuir i de
respectar-se. Sens dubte, si aquesta

Vull acabar aquestes línies amb un reconeixement a tot el personal de l’Ajuntament per la seva feina, dedicació i
ajut per tal que tot sigui possible.
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Ho estem fent

1

2

El Pau Vila fa goig!
A l’interior del Pau Vila, la inversió ha
servit per canviar les finestres de la
part antiga, cosa que aportarà més
confort quant a temperatura i soroll;
així mateix, ha servit per millorar la
ventilació d’alguns banys, per pintar els
passadissos i el menjador i per canviar
el terra de dues aules de P3.

Un agost
ben aprofitat
Durant el mes d’agost, l’Ajuntament ha treballat
intensament en el manteniment i la millora
dels tres equipaments educatius del poble.
La inversió més notable és la que s’ha fet a l’Escola
Pau Vila, de 123.000 euros, la més important des que
es va inaugurar la part nova fa 15 anys.

Al pati, ha servit per millorar-ne el
drenatge, per reparar-hi el paviment en
alguns llocs, per reomplir amb sorra
altres punts, per fer-hi dos sorrals (foto
1) i una tarima, per instal·lar-hi dues fonts
(foto 2), per millorar l’accessibilitat a
l’entrada, per impermeabilitzar el porxo i
per eliminar la gelosia que tapava la llum
de la biblioteca i l’aula de música (foto 3).
El primer dia de curs tothom parlava del
pati. Els infants, encantats. Els docents,
encara més: “Si el pati està bé, ells

3
(els infants) estan bé —deia una de les
mestres—. Juguen més i millor; i no es
barallen tant”.
L’AMPA de l’escola també se n’alegra.
S’han atès moltes de les seves
demandes i ha participat en la millora.
Abans de vacances va comprar un
material (ventiladors per a les classes i
llums led per a l’aula d’informàtica) que
va instal·lar l’Ajuntament.
De la majoria de les feines als tres centres
educatius (Pau Vila, Escola de Música i
el Cucut), se n’han ocupat empreses del
Papiol. Per als tècnics municipals, “la
implicació de les empreses és total quan
són del poble”. També s’ha comptat
amb la Brigada Municipal.

De la majoria de les
feines, se n’han ocupat
empreses del Papiol.

Millores a Can
Pongi i al Cucut
A l’Escola de Música i Dansa M.
Pongiluppi, Can Pongi, s’hi han invertit
13.000 euros, els quals s’han destinat a
les reparacions del parquet i dels marcs
de les portes, a la instal·lació de la llum
i a una actuació per evitar inundacions
al centre. En aquest sentit, també s’han
canviat els dispensadors de tovalloletes
de paper dels lavabos per assecadors
d’aire, per evitar els embussos que
provoca llençar paper al WC.
Pel que fa a la Llar d’Infants el Cucut,
s’ha tirat més sorra al sorral i al pati,
alhora que s’hi han col·locat una
travesses de fusta per evitar la pèrdua
d’aquesta sorra. El cost ha estat d’uns
1.100 euros.
La Brigada ha pintat els murs del carrer,
tant de Can Pongi com del Cucut.
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Fem poble

Les entitats també han d’utilitzar
el nou logo de l’Ajuntament

Fem turisme, fora i a casa
Més de cent persones han fet
la ruta guiada El Papiol Patrimoni
L’Ajuntament ha organitzat ja més d’una
desena de recorreguts guiats per donar
a conèixer la ruta cultural El Papiol Patrimoni, una proposta turística creada a
partir de la retolació exterior d’alguns edificis i elements urbans amb valor arquitectònic, històric o artístic. La ruta es va
presentar durant la Festa de la Cirera de
2018 i des de llavors més d’un centenar
de persones l’han gaudida amb un servei
gratuït de guia. El 40% ha vingut de fora
expressament.

ocasions han estat amb motiu de la Festa de la Cirera i de la Festa Major.
La ruta està feta tant per als visitants,
perquè descobreixin el nostre patrimoni,
com per als veïns, perquè el redescobreixin i el valorin encara més.
Ara es treballa en una tercera ruta, relacionada amb les masies i les fonts del
nostre entorn natural.

La darrera vegada que s’ha organitzat
aquesta activitat ha estat dins de les Jornades Europees de Patrimoni (JEP), els
passats 11, 12 i 13 d’octubre. Les altres
Foto: Oriol Pagès.

Els visitants volen
dinar o fer un mos quan
acaben la ruta.

Com són els visitants que han fet la ruta?
Amb inquietuds culturals, amb una mitjana d’edat d’uns 40 anys, en actiu i procedents de municipis del Baix Llobregat, de l’Anoia, del Vallès i de la ciutat de
Barcelona. Segons Maria Serradell, tècnica municipal de Turisme, han sabut de
la ruta a través de mitjans de comunicació o portals web turístics i quan acaben
el recorregut pregunten per llocs on dinar o fer un mos.

Un dia a
Ripoll
Enguany, ha estat Ripoll la població
escollida per a l’excursió gratuïta que
organitza cada tardor l’Ajuntament per
als avis i àvies del Papiol, amb l’objectiu
d’oferir-los una experiència compartida
de descobrir o redescobrir indrets
culturalment interessants de Catalunya.
S’ha triat Ripoll perquè és on hi ha
un dels monestirs més importants de
Catalunya, el de Santa Maria de Ripoll.
Aquestes sortides també inclouen gaudir
de la gastronomia de la localitat.

L’Ajuntament ha redefinit i normalitzat
el logotip que l’identifica i ha publicat
al seu web un breu manual on s’estableixen els criteris bàsics per utilitzar-lo.
El treball s’ha fet amb la finalitat de vetllar per la identitat corporativa verbal i
gràfica de l’ens que representa el nostre poble. S’ha fet perquè no hi havia un
logotip clarament definit ni unes pautes
mínimes explícites per a l’ús. Aquestes
mancances provocaven que cadascú
apliqués el logotip sense un criteri clar i
això desvirtuava la imatge i la reputació
de l’Ajuntament.
El manual que recull la normativa
s’adreça al personal al servei de l’Ajuntament, així com a la resta de la ciutadania. Això vol dir que tothom haurà de
tenir en compte el manual per usar el
logo correctament: treballadors municipals, entitats, empreses i altres administracions públiques.

No es pot alterar
el logo ni els seus
components i es
recomana consultar
el manual.

Aquestes són les úniques versions
del logo que es poden usar. Es
poden descarregar des del web
www.elpapiol.cat.
S’han vectoritzat i només estan
disponibles en un arxiu pdf en alta
resolució per evitar manipulacions
i per garantir que es reprodueixin
amb la qualitat òptima
La versió amb el nom de l’Ajuntament en dues línies és la prioritària.
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POLICIA
LOCAL

Anem endavant

Sancions a l’incivisme
L’Ajuntament del Papiol s’ha vist empès a obrir expedients administratius contra l’abocament il·legal o incorrecte de residus a la via pública o a l’entorn natural, uns 25 durant el 2018
i el que portem de 2019. Alguns han quedat en un toc d’atenció, però també s’han arribat a
posar multes de fins a 4.001 euros.

TÈCNICS
MUNICIPALS

FEINA
COORDINADA
AGENTS
CÍVICS

EMPRESA
CONCESSIONÀRIA

COL·LABORACIÓ
CIUTADANA

Les infraccions que han motivat els expedients han estat comeses sobretot
per empreses, locals o foranies, però
també per veïns.

Multes de fins Feina
a 4.001 euros coordinada

Pel que fa a la tipologia, estem parlant
d’abocament de fraccions de residus
(paper, vidre, orgànica, inorgànica) barrejades, de llençar certs residus al contenidor que no toca o de deixar trastos a
la via pública al marge del servei de recollida municipal de voluminosos. Això,
sobretot, en el cas de particulars.

En alguns casos, la cosa no ha anat més
enllà d’un avís d’infracció, amb voluntat d’informar i conscienciar, quan s’ha
considerat que al darrere no hi havia
mala intenció, sinó desconeixement.

Les empreses afegeixen un altre tipus
d’infracció: fer ús dels serveis per a la
gestió dels residus domèstics en lloc
dels serveis que estan obligats a utilitzar
pel fet de ser indústria.
En tots els casos estem parlant d’infraccions lleus, ja que tot i que es consideren
accions incíviques, no han comportat
perills per a la salut de les persones i el
medi ambient ni danys greus.

En d’altres, però, s’han determinat sancions econòmiques, algunes de fins a
4.001 euros, quan l’abocament s’ha fet
en el medi natural. Les quanties de les
multes venen determinades per la Llei
reguladora dels residus i s’han imposat
quan s’han tingut proves determinants
sobre l’autoria de la infracció.

No s’ha multat quan
s’ha vist que no hi
havia mala fe sinó
desconeixement.

En aquesta campanya, que persegueix
minimitzar els impactes negatius dels
residus, hi treballen la Policia Local,
tècnics municipals, agents cívics i l’empresa concessionària que s’ocupa de
la neteja viària i la recollida de residus
urbans.
També es compta amb la col·laboració
ciutadana, veïns i veïnes, per exemple,
que avisen l’Ajuntament quan troben que
hi ha un contenidor ple de residus impropis, quan hi ha residus a la via pública...
Una eina que està resultant molt útil en
aquesta batalla a favor del medi ambient
és LíniaVerda del Papiol, una aplicació
per a dispositius mòbils a disposició
de la ciutadania creada perquè tothom
pugui col·laborar anònimament en la millora de la via pública i en la gestió dels
serveis de l’Ajuntament.

La majoria de les
infraccions són
d’empreses, però també
n’hi ha de particulars.
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Tenen molt a dir-hi...

T’informem

El pes del Papiol al territori
Ja fa un temps que el Papiol s’està posicionant com un poble amb molt a dir al seu entorn,
comarcal i metropolità. De mica en mica, hi ha anat agafant pes i la seva veu cada cop és
més forta.
Un cop constituïts els ajuntaments
després de les eleccions municipals
del 26 de maig, a continuació es
van constituir altres administracions
locals, les supramunicipals, com l’Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB) o el
Consell Comarcal del Baix Llobregat
(CCBLL), entre d’altres.

L’AMB té atribuïdes competències com urbanisme, habitatge, transport
i mobilitat, aigua, residus, medi ambient, infraestructures d’interès
metropolità, desenvolupament econòmic i cohesió social i territorial.

Els òrgans de govern d’aquests ens són
representatius dels ajuntaments que
agrupen i són elegits indirectament,
a partir dels resultats electorals
municipals.
Aquest mandat 2019-2023, el Papiol
tindrà més pes en les decisions
d’aquestes dues institucions territorials,
ja que entre els membres dels seus
òrgans de govern hi ha més electes del
Papiol que mai

Butlletí d’Informació Municipal

Prestar assistència tècnica, jurídica i econòmica als municipis són
competències del Consell Comarcal, amb la finalitat de complementar
les limitacions dels ajuntaments. Estableix i coordina estructures, serveis
i actuacions d’àmbit supramunicipal. També coopera amb els municipis
per gestionar les obres, serveis i altres activitats municipals i per establir
nous serveis que requereixin desenvolupament del territori.
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Joan Borràs

Jordi Bou

María José Giner

Alcalde del Papiol,
és vicepresident de
l’AMB.

Primer tinent
d’alcalde, és
conseller del Ple
CCBLL, membre de
la Junta de Govern
i de la Junta de
Portaveus.

Cap de l’oposició al
consistori papiolenc,
és consellera del Ple
del CCBLL.

Amb quins reptes es trobarà
l’AMB els propers quatre anys?
Amb l’aprovació del Pla director
urbanístic (PDU), que ha de dibuixar
el futur de l’àrea metropolitana;
amb la millora del transport públic
als municipis de la segona corona
tarifària, on s’inclou el Papiol; amb
la millora de la qualitat de l’aire; amb
l’assoliment dels objectius exigits
per Europa pel que fa a residus
i amb la decisió sobre la gestió
integral de l’aigua, entre d’altres.

Amb quins reptes es trobarà el
CCBLL els propers quatre anys?
El CCBLL representa la força
municipalista i de proximitat perquè
és l’únic espai on es troben tots els
alcaldes de la comarca. Centra les
seves polítiques en les persones i el
territori, però hem de ser conscients
que és un ens amb pocs recursos i
competències limitades.

Amb quins reptes es trobarà el
CCBLL els propers quatre anys?
El pacte de govern actual entre PSC,
En Comú Guanyem i JxCat preveu
dotze acords que volen consolidar
el lideratge del Consell Comarcal en
temes estratègics com la diversificació
de l’economia, les infraestructures,
la lluita contra el canvi climàtic, la
revolució tecnològica o l’habitatge. I,
a més, es vol potenciar actuacions en
l’àmbit de les polítiques del benestar,
l’atenció a les persones i a la diversitat.

Què hi pot aportar com a alcalde
del Papiol? La visió d’un dels
municipis més petits de l’àrea
quant a població, però estratègic
i important gràcies a la ubicació,
als recursos naturals... El Papiol té
moltes potencialitats (punts forts)
que poden contribuir que l’AMB
afronti els reptes amb èxit.
Què ens pot aportar al Papiol
el seu càrrec a l’AMB? Que ens
tinguin presents en tots els àmbits
d’actuació de l’AMB (projectes,
obres, subvencions, polítiques
d’habitatge...), i que se’ns prengui
com un soci més.

Què hi pot aportar com a primer
tinent d’alcalde del Papiol? La
meva experiència. He estat alcalde
i regidor de regidories com Cultura,
Festes, Obres i Serveis, Via Pública,
Agricultura o Habitatge. Aquesta
experiència m’ha fet conèixer els
grans reptes i necessitats de l’àrea
metropolitana (residus, mobilitat...)
i alhora les problemàtiques i
necessitats del dia a dia de les
persones, especialment les de les
més vulnerables.
Què ens pot aportar al Papiol el
seu càrrec al CCBLL? Demanaré
que es reforcin els serveis encarats
a les necessitats de les persones,
com atenció a la gent gran, a la
dona, al jovent, beques menjador,
transport escolar... Una de les coses
que vull demanar són programes
ocupacionals més ajustats a la
realitat del nostre municipi.

Què hi pot aportar com a electa del
Papiol? El meu càrrec de consellera
del Ple i membre de l’equip de govern
em permetrà aportar al Consell el
coneixement i les demandes del
Papiol. Treballaré per ser la veu dels
nostres veïns i veïnes, així com de
l’Ajuntament.
Què ens pot aportar al Papiol el
seu càrrec al CCBLL? La situació
del Papiol dins el Consell és
privilegiada. Pocs municipis tenen
dos representants a l’equip de govern
i això ens ha de fer més visibles i
fer-nos treballar més i millor. Com a
consellera vetllaré per la millora de
serveis com les beques menjador,
el transport escolar o les polítiques
de benestar social i la millora de
l’assistència a domicili. Però també
posaré èmfasi en les polítiques de
promoció econòmica, d’ocupació,
d’habitatge i d’igualtat.
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Són clau per a la preservació
dels nostres boscos perquè
els coneixen millor que
ningú.

Tu fas Papiol

ADF 249 Puigmadrona – Olorda,
salvaguarda del nostre patrimoni natural

Foto: Oriol Pagès.

L’ADF 249 és l’Agrupació de
Defensa Forestal de Molins
de Rei i del Papiol. Es va fundar el 1996 i compta amb la
implicació de voluntaris i voluntàries de les dues poblacions. El seu àmbit és la zona
de la serra de Collserola entre
el Puigmadrona i Olorda.

Les ADF són agrupacions de defensa forestal, entitats sense ànim de lucre,
integrades per propietaris forestals, ajuntaments del seu àmbit territorial i
agents voluntaris. Tenen com a finalitat la prevenció i la lluita contra els incendis
forestals i s’han caracteritzat com un dels instruments més útils contra aquests
sinistres.
Fan feines de vigilància, de manteniment i neteja de l’entorn, de divulgació i
sensibilització, de suport en l’extinció dels focs, de reforestació dels terrenys
cremats. El paper dels agents en la preservació dels nostres boscos és
clau perquè se’l coneixen pam a pam. També donen suport a altres cossos
d’emergència: SEM, Bombers, Agents Rurals i Protecció Civil. Les ADF compten
amb uns 6.700 efectius voluntaris a tot Catalunya que vigilen pràcticament la
totalitat de la massa forestal del país.

Balanç de l’estiu
Del 15 de març al 15 d’octubre es
restringeixen les autoritzacions per fer
foc als terrenys forestals i en la franja
de 500 metres que els envolta. Per
celebrar el final d’aquesta campanya,
el 14 de setembre els voluntaris i les
voluntàries de l’ADF van fer un sopar
al qual també van assistir membres
del govern del Papiol i la consellera
d’Agricultura, Teresa Jordà. Jordà,
que va elogiar la feina de les ADF i
les va qualificar d’imprescindibles, va
convidar els municipis a potenciar-les.
L’estiu va començar amb una de les
pitjors previsions dels últims deu anys i
així va passar: el foc forestal de la torre
de l’Espanyol (Tarragona) ha estat un
dels deu més destructius dels darrers
30 anys, segons Agricultura.
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Fem memòria

El nostre passat
a través dels
objectes
Museu i Ajuntament han ideat una
campanya per augmentar les visites
al Museu i despertar l’interès en els
objectes de la seva col·lecció. La
campanya compta amb el suport del
butlletí Som Papiol i de la pàgina de
Facebook de l’Ajuntament.

fb.me/elpapiol

Quina mena d’objectes hi ha al Museu? Actualment hi ha una col·lecció
de 2.150 objectes registrats (no estan tots en exposició). Són objectes de tot
tipus i amb tota mena d’usos i aplicacions. El valor que tenen també és molt
divers: n’hi ha que tenen valor patrimonial, d’altres artístic, d’altres sentimental... Molts ens parlen del nostre passat. Visitar el Museu és una manera de
recordar o conèixer com era el nostre poble a través dels objectes que algun
dia es van fer servir.

Per sort, l’estiu ha estat més tranquil
per a l’ADF 249, encara que van haver
d’actuar en més d’una ocasió; per
exemple, a Ca n’Amigonet, on hi va
haver un conat d’incendi.

Aquest butlletí estrena la secció “Els nostres objectes” (pàg. 2), a través de
la qual es mostrarà la foto d’un objecte del Museu, sense cap informació més.
Haurem d’esperar al dia que se’ns indiqui per saber què és i per a què es feia
servir.

Des de la torre del cim del Puig Madrona, els
nostres agents fan torns intensius de vigilància
(més de 8 hores diàries) durant els mesos de
més perill, en comunicació directa amb Bombers, Agents Rurals, SEM i Protecció Civil.

La informació que fa referència a la foto de la secció d’aquest número es revelarà dissabte 14 de desembre, en el marc de la celebració de Santa Eulàlia.
Aquest dia, el Museu obrirà per inaugurar les reformes que s’hi han estat fent
durant l’estiu.

Aquesta informació es revelarà simultàniament en un espai del món físic, el
Museu, i en un espai del món virtual, la pàgina de Facebook de l’Ajuntament.

L’objectiu de tot plegat és la conservació del nostre patrimoni.
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Construir amb inclusió

Cent dies a l’Ajuntament

Cal tota la tribu per educar un infant

Som llavor

Algunes de nosaltres iniciem aquest camí amb la il·lusió de fer
una bona feina pel nostre municipi, amb un equip de persones
compromeses, competents i fiables, amb experiència de
govern.

Tot just fa cent dies que es va posar en marxa la nova legislatura i ja la
podem començar a valorar.

Aquest curs ha començat un xic diferent per als alumnes i
mestres de l’Escola Pau Vila, ja que les inversions fetes per
l’Ajuntament aquest estiu li han donat una altra cara.

Des de la CUP tenim més clar que mai que som la llavor per
arrelar un futur digne al nostre poble a través d’una nova forma
de fer política basada en la justícia social i la transparència. És
per això que defensem la nostra postura des d’una oposició
ferma, que farà front a la duplicitat de càrrecs públics perquè
ens neguem que cap membre del Govern cobri dos sous públics
com passa actualment: un del nostre Ajuntament més un altre
de l’AMB, mentre la classe treballadora no arribem a final de
mes. Alhora, la nostra oposició és constructiva i propositiva;
no acceptem les desigualtats, però proposem alternatives
constantment:

Tot ens conduirà, encarà més, a la millora de la convivència i
dels espais i, per descomptat, del nostre Ajuntament.
En el terreny que em pertoca, m’agradaria dotar el nostre
municipi de les eines necessàries per afrontar els reptes que
avui tenim plantejats.
Començarem aviat a treballar en un pla d’igualtat de gènere,
que inclourà il·luminar espais foscos del nostre poble; en la
millora dels recursos humans, entesos com a tals dins del
marc de les nostres institucions; en l’establiment d’accions
destinades a la millora de la salut pública, implantant mesures
de control i de conscienciació de problemàtiques actuals, i
en una potenciació encara més efectiva de les empreses del
nostre municipi.

I és que sembla que el nou govern no ha acabat d’encaixar que ara hi
ha un grup polític que ha vingut a opositar, però també a col·laborar.
El poc tacte a l’hora de no convidar-nos als actes de Festa Major
ens ho va fer sospitar. No disposar d’un espai on poder atendre els
veïns i veïnes a l’Ajuntament ens ho està confirmant. La penjada de
simbologia de caire polític a l’Ajuntament de tots, menystenint la
nostra opinió i la dels qui representem, ens ho ha ratificat.
Però hem arribat amb l’objectiu de quedar-nos, de treballar i d’aportar,
de fer una oposició coherent i constructiva; i així estem treballant.
Ens hem posat a disposició de l’equip de govern aportant propostes
i ajuda durant l’onada de calor, el consum d’alcohol durant la FM o
participant del Punt Lila.
Hem denunciat els actes incívics, perquè la llibertat d’expressió no va
de malmetre els espais públics.
Hem denunciat l’estat de la zona de contenidors a la plaça dels Països
Catalans per evitar un problema de salubritat.

Les noves finestres i persianes el doten d’un nou aïllament, tant
tèrmic com acústic. Millorar l’eficiència energètica en el període
d’emergència climàtica a què ens hem vist abocats representa
un acte de coherència i respecte pel nostre planeta.
S’han pintat les parets dels passadissos i el menjador de blanc.
Aquest to s’ha escollit per la seva lluminositat i amb la finalitat
de no saturar els infants de colors i dotar la classe d’un ambient
visualment més relaxat.
La biblioteca, l’aula de música i l’aula de reforç han guanyat llum
i ventilació gràcies a la retirada de les gelosies, fet que permet
treballar més còmodament a mestres i infants.
Pel que fa als espais exteriors, seguint les propostes de la
Comissió de patis, s’han creat diverses zones de joc per oferir
als infants nous espais on realitzar jocs de qualitat.

Insistim a garantir una mobilitat completa, sense barreres
que discriminin gent gran, infants i persones amb mobilitat
reduïda. Insistim també en la implementació total del projecte
de recollida selectiva de residus, actualment a mig fer i que el
Govern ha proclamat com a exemple a seguir, quan no deixa
de ser un experiment pilot de l’AMB que fa anys que està per
acabar.

Un dels puntals fonamentals del nostre programa és construir
amb inclusió, que ningú no es quedi fora i que tothom se senti
beneficiat, construint amb un màxim consens les necessitats
del nostre municipi.

Hem presentat una moció al Ple denunciant l’amenaça d’Endesa en
relació a la pobresa energètica per protegir els més vulnerables.

Amb aquest primer escrit a la nostra publicació, vull també
donar les gràcies a tots els que han confiat en nosaltres, en
el nostre equip, i en mi mateixa; i als altres, vull dir-los que
posarem tot el nostre esforç, com he dit anteriorment, per
incloure’ls en el nostre projecte.

Per això vam votar en contra de la pujada d’un 20% en la despesa
municipal en sous de càrrecs polítics respecte del 2015 sense que
se’ns hagi argumentat.

Cal bastir imminentment instruments de consulta ciutadana
efectius. No ens cansarem de dir-ho! No volem que el Govern
decideixi en nom de totes. Això només mostra una actitud
paternalista envers el poble i una por a conèixer les necessitats
reals de les persones. Volem fer efectiva la Llei de memòria
històrica i desplegar la Llei 24/2015 per afrontar l’emergència
en l’habitatge i la pobresa energètica. No acceptem ni un
sol desnonament més. Ni exclusió social. Hem de dir que
el discurs feminista i ecologista per part del Govern no
cola. Si veritablement som conscients de la importància
del feminisme i de l’emergència climàtica, calen accions
contundents i concretes des de l’ecofeminisme com les que
la CUP proposàvem al nostre programa. I si el Govern no
n’és capaç, caldrà formar-se i assessorar-se! Ens hi va la
vida!

Però nosaltres continuarem treballant i col·laborant per fer més fàcil,
igualitària i justa la vida dels veïns i veïnes del Papiol.

Per últim, ens solidaritzem amb totes les represaliades; tot el
nostre escalf per a elles i les seves famílies. No esteu soles!

Quant a les empreses, les dotarem també dels recursos que
necessiten per internacionalitzacions, formacions i borsa de
treball. Els donarem informació sobre finançament efectiu,
control de costos, problemàtiques laborals mitjançant el nou
projecte El Papiol 4.0, en què donarem el suport institucional
que requereix el nostre teixit empresarial.

Hem demanat informació sobre l’adjudicació de subvencions a les
entitats per avaluar-ne l’equitat.
Hem alertat de la necessitat d’arranjament immediat del Papiol de Baix
davant el risc d’inundacions i hem sol·licitat informació del projecte
que es va anunciar.

Però, com hem reiterat, fent oposició.

En els darrers anys, l’equip de mestres de la nostra escola està
fent una gran feina per adaptar-se als nous temps i a les noves
pedagogies. Finalment, la inversió municipal ha acompanyat
aquest esforç.
Seguint el proverbi africà que diu que cal tota la tribu per educar
un infant, des de l’Ajuntament i, en concret des de la Regidoria
d’Educació i Infància, continuarem treballant intensament per
oferir als nostres infants els millors serveis al nostre abast.

!

L’Ajuntament recomana

Recollida de trastos i esporga

Aprofiteu els serveis de recollida

Recordeu

que també tenim
una deixalleria mòbil
i una minideixalleria

(a la porta del domicili)
TRASTOS I VOLUMINOSOS

ESPORGA

2 recollides al mes

Primavera i tardor: 2 recollides al mes
Estiu i hivern: 1 recollida al mes

No s’han de deixar a les illes de contenidors, sinó davant de casa vostra.
Si no podeu esperar al dia de recollida per llençar-los, porteu-los directament a la Deixalleria (c. de les Forques, 19-21).
Els serveis funcionen només amb previ avís a la Deixalleria
93 673 17 24

papiol@deixalleries.cat

Telefoneu o envieu un correu electrònic a la Deixalleria...
per avisar que llençareu esporga, i per acordar
exactament on deixar-la la nit abans de la recollida.
per dir quina mena de voluminosos llençareu, i per
acordar exactament on deixar-los la nit abans de la
recollida.

Més informació local a:
fb.me/elpapiol

L’esporga es pot llençar en els sacs que facilita
la Deixalleria (a canvi d’una fiança de 5 €).
També, si ho dieu abans a la Deixalleria, en una
bossa o un feix ben lligat.

