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Els nostres objectes
Joan Borràs i Alborch
L’alcalde

arranjada, una millora en la recollida 

selectiva i un millor tractament de les 

nostres deixalles....

Sense l’acció que feu molts de vosaltres 

per aconseguir avançar, no serien 

possibles aquestes millores. Per això 

us vull donar les gràcies a totes i tots 

els que us esforceu per fer un Papiol 

millor.

 

És evident que tot no es fa al gust de 

tothom, que hem d’aprendre a acceptar 

crítiques per la gestió deficient, que 

hem de saber canviar aspectes de les 

decisions quan veiem que ens hem 

equivocat, però també és evident que 

gràcies a l’esforç que fa la societat del 

Papiol el poble avui segueix avançant.

M’agradaria acabar aquestes quatre 

ratlles amb un proverbi xinès:

“Quan bufen vents de canvi, alguns 

aixequen murs i altres construeixen 

molins”.

Bones festes i molt bon any nou. 
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Vivim en una època de canvis molt 

ràpids, que ens situen fora de la nostra 

zona de confort i que ens remouen 

constantment. 

Els canvis sempre busquen un objectiu, 

per exemple, l’objectiu d’aconseguir 

una societat millor o de més qualitat. 

Sense canvis, no s’avança a la vida.

El Papiol està sotmès a molts canvis, 

últimament: la nova incorporació dels 

xips en els contenidors de recollida 

selectiva, la nova zona d’aparcament 

a l’estació amb ús exclusiu de vehicles 

del Papiol a la zona verda, les obres 

de construcció de nous edificis, 

que canvien el paisatge, el tribut 

metropolità...

Tots els canvis necessiten d’un període 

d’adaptació i acceptació. Sovint, 

canviar hàbits és una cosa molt feixuga 

per a moltes i molts de nosaltres. 

Tanmateix, molts cops això comporta 

un nou espai o zona verda, un carrer 

més digne, una zona d’aparcaments 

En clau Papiol, oberts al canvi
Sabeu
què és?

Per a què es 
feia servir? 

LA RESPOSTA, el diumenge 29 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.

Pàgina de Facebook de 
l’Ajuntament
fb.me/elpapiol
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Ho estem fent

“En Clau Papiol”, una manera de fer

La clau està en 
l’orgànica

Es vol incrementar la recollida selectiva 
de la fracció de residus orgànics i, 
d’altra banda, reduir els residus impropis 
que la contaminen i que dificulten 
el compostatge, com les bosses de 
plàstic. Amb aquest objectiu, durant 
el 2020 s’obsequiaran les persones 
usuàries de la Deixalleria amb bosses 
d’escombraries compostables. (Més 
informació a la contraportada).Hi ha molta gent que ho fa molt bé, però cal 

que en siguem més, i en poc temps. Per això, 
l’Ajuntament del Papiol està duent a terme 
aquesta tardor-hivern una gran campanya sota el 
nom “En Clau Papiol” amb la finalitat de reforçar 
els hàbits i els comportaments responsables amb 
el medi ambient i aconseguir menys residus, més 
sostenibilitat i menys xoc climàtic.

Les accions compten amb la col·laboració de 
l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i posen 
l’accent en la recollida selectiva dels residus, 
amb especial atenció en la fracció orgànica, així 
com en l’ús del transport públic.

Sota l’eslògan “Fem-ho en Clau Papiol, 

obrim-nos al futur!”, l’Ajuntament pro-

posa diferents accions que conviden a 

pensar globalment i a actuar localment; 

i a fer-nos responsables d’una sèrie de 

problemes que demanen la implicació 

per part de tothom, col·lectivament i in-

dividual.

Menysresidus

Més
sostenibilitat

Menysxoc climàtic

Tenim un compromís

Fem-ho en Clau Papiol,
obrim-nos al futur!

Hi ha molta gent que ho 
fa molt bé, però cal que 
en siguem més, i en poc 
temps.

Contenidors 
intel·ligents

Es treballa en una prova pilot als barris 
del Trull i del Puigmadrona que ha de 
permetre implementar progressivament 
a tot el municipi el nou sistema de 
contenidors intel·ligents que s’obren 
amb una targeta magnètica.

Setmana Europea de 
Prevenció de Residus

Dins la Setmana Europea de Prevenció 
de Residus d’enguany (16-24 novembre 
2019), s’ha implicat la xarxa local 
d’establiments que compten amb 
la qualificació de “comerç verd” per 
fomentar un consum que generi 
menys residus: s’han sortejat articles 
reutilitzables per evitar les bosses i els 
envasos de plàstic a l’hora de comprar. 
En aquest sentit, també s’ha organitzat 
una activitat al voltant de l’experiència 
de cinc famílies catalanes que es van 
proposar el repte de no produir residus 
en un mes.

Em moc en Clau Papiol

Amb la voluntat d’incentivar una mobilitat 
més sostenible, es promou la combinació 
vehicle privat + transport públic. Per 
això s’han introduït novetats a les zones 
de pàrquing a l’estació de Renfe, amb 
prioritat per a papiolenques i papiolencs. 
(Més informació a les pàg. 8 i 9).
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Fem agenda

Aquest format d’agenda digital té l’avantatge que permet do-
nar la informació i consultar-la en qualsevol moment, així com 
imprimir-la en paper. A més, aquelles persones que utilitzen 
Google Calendar com a agenda personal poden sincronitzar 
l’Agenda del Papiol amb els seus calendaris. 

Amb aquesta eina es vol incrementar la participació de la 
ciutadania en els actes i les activitats de la població i facili-
tar la difusió de la informació dels esdeveniments a qui els 
organitza. 

Les entitats, associacions o penyes poden demanar que les 
seves propostes es publiquin a l’Agenda del Papiol a través 
de l’adreça electrònica agendadelpapiol@gmail.com. Per 
fer-ho, han d’emplenar un document estàndard, que també 
està disponible a l’apartat web Agenda del Papiol. 

En els casos en què l’organització dels esdeveniments reque-
reixi qualsevol tipus de demanda, com ocupar la via pública o 
utilitzar un espai municipal, per exemple, o demanar material 
en préstec (cadires, taules...), el document s’ha de presentar 
al registre d’entrada de l’Ajuntament. 

Dins del mateix apartat de l’Agenda del Papiol, s’ha publicat 
una graella amb el conjunt d’activitats extraescolars per a 
infants i joves que s’anirà actualitzant cada curs. 

L’església parroquial del Papiol està 
dedicada a santa Eulàlia de Mèrida, 
patrona de la localitat, la festivitat de 
la qual se celebra el 10 de desembre. 
Amb motiu de la celebració, Ajunta-
ment i entitats han treballat en un pro-
grama d’actes i activitats per donar la 
benvinguda a les festes nadalenques i 
per col·laborar amb La Marató. 

La plaça de l’Església,
escenari de santa Eulàlia

Enguany el programa s’ha estès entre 
l’11 i el 21 de desembre i un dels em-
plaçaments preferits ha estat la plaça 
de l’Església, on hi ha hagut, entre d’al-
tres esdeveniments, un matí amb jocs 
tradicionals de fusta gegants per a in-
fants, un concert vespertí i una matinal 
de ballada de sardanes. 

Més Museu

En el context de santa Eulàlia, també 
s’han celebrat les reformes que l’Ajun-
tament va fer durant l’agost per millo-
rar i ampliar la seu del Museu. Gràcies 
a les obres, el Museu ha guanyat molt 
espai d’exposició a la planta baixa, on 
hi va haver la cuina de l’antic menjador 
escolar i, darrerament, el magatzem del 
Museu. 

Aquest any els infants podran 
escriure les seves peticions 
en un paper de carta especial, 
papiolenc, que es pot aconseguir 
gratuïtament a totes les botigues 
del poble. 

No ens ho perdem! Fem caliu de poble
L’Ajuntament ha afegit al seu web (www.elpapiol.cat) un nou apartat titulat Agen-
da del Papiol per informar en línia dels esdeveniments socioculturals i esportius 
del poble. El nou servei s’ha creat amb l’eina Google Calendar.  

Fem la carta 
als Reis

S’ha d’enviar la informació a l’adreça 
agendadelpapiol@gmail.com perquè 
els esdeveniments es publiquin. 

Al Papiol hi ha hagut 
sempre moltes Eulàlies, 
Laies, Laietes i Lalis. 

DESEMBRE

Dissabte 21 · 12 h
Fem cagar el Tió
Amb el grup d’animació 
AMBAUKA
A la plaça de l’Església
Organitza: Ajuntament

Diumenge 29 · 11 a 13.30 h
Visitem el Museu 
C. del Dr. Trueta, 5
El Museu obre normalment l’últim 
diumenge de cada mes.

Santa Eulàlia
Cultura i festa en

Clau Papiol

Santa Eulàlia
Cultura i festa en

Clau Papiol

Desembre 2019
Col·labora:
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Anem endavant

Em moc en Clau Papiol

És imprescindible
utilitzar l’App de l’AMB.

Hi ha una zona
on només poden
estacionar (durant 
24 hores consecutives) 
les persones que
utilitzin l’aplicació 
“Aparcaments
d’intercanvi P+R”
de l’AMB.

1) Descarregueu-vos l’App Aparcaments 
d’intercanvi P+R.

 

2) Aparqueu el vehicle i inicieu el servei
 d’estacionament amb l’aplicació.

3) Viatgeu amb transport públic.

4) Finalitzeu el servei d’estacionament des de 
l’aplicació i allibereu la plaça d’aparcament. 

És imprescindible 
enganxar al vidre 
del vehicle l’adhesiu 
Clau Papiol, que
es pot obtenir
gratuïtament a
l’Ajuntament. 

Hi ha una zona 
reservada a residents, 
on poden aparcar 
exclusivament aquells 
turismes que disposin 
del distintiu Clau 
Papiol.

Davant els elevats nivells de 

contaminació atmosfèrica que 

patim, a partir de l’1 de gener de 

2020 es restringirà la circulació 

dins la zona de baixes emissions 

(ZBE) de l’àmbit rondes de Bar-

celona dels vehicles més conta-

minants.

Amb la voluntat d’incentivar una 

mobilitat més sostenible, es pro-

mou la combinació vehicle pri-

vat + transport públic. Per això 

s’han introduït novetats a les 

zones de pàrquing a l’estació 

de Renfe, amb prioritat per a les 

papiolenques i els papiolencs 

residents.

S’ha comptat amb la col·labo-

ració de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona (AMB), que també fi-

nançarà l’arranjament de la zona 

d’aparcament no regulada.

MARTORELL

BARCELONA

P+R P+R P+R P+R P+R P+R P+RP+R

Estació Zona exclusiva per a vehicles
amb distintiu Clau Papiol

Zona P+R

Antiga carretera comarcal (C-1413z)

Zona de
lliure

estacionament

Aquesta zona s’arranjarà
properament

 1 Zona CP (verda): cal que el vehi-
cle dugui l’adhesiu CP (Clau Pa-
piol) perquè es pugui comprovar 
que esteu autoritzats a estacionar 
en aquesta àrea.

 2 Zona P+R (blava): cal donar-se 
d’alta a l’App P+R.

 3 Zona de lliure estacionament (no 
regulada): sense requisits.

Reordenació de les tres zones
d’estacionament gratuït a l’estació

Novetats a l’estació

Com em beneficia enganxar el
distintiu CP al meu vehicle?

Amb l’adhesiu, podreu aparcar a qual-
sevol de les zones: verda, blava (si 
utilitzeu l’App) o lliure.

Heu d’enganxar l’adhesiu al vidre del 
vehicle, en un lloc visible, preferent-
ment al darrere.

Si no tinc el distintiu, on puc aparcar?

1. A la zona blava (si utilitzeu l’App).
2. A la lliure.

Si no utilitzo l’App, on puc aparcar?

• Si teniu distintiu CP: a la zona verda 
o a la lliure.

• Si no teniu distintiu: només a la lliure.

Les persones  
residents tenen 
preferència al 
pàrquing de l’estació.

P+R
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T’informem

1974
Es crea una entitat supramunicipal 
fonamentada en la voluntat de 
cooperació i associació dels municipis, 
la Corporació Metropolitana de 
Barcelona, per administrar els 26 
municipis que formen part de l’Entitat 
Municipal Metropolitana de Barcelona. 

Tribut metropolità

1. D’ON VE L’IMPOST?

2. QUÈ ÉS EL TM I PER QUÈ FINS ARA NO L’HAVÍEM PAGAT?

3. COMPROMISOS DE L’AMB

Tot i que es tracta d’un impost que gestiona i recapta directament l’AMB, l’OAC de l’Ajuntament del Papiol 

està atenent els veïns i veïnes del poble en relació al tribut metropolità (TM). Coneixedor dels dubtes, queixes 

o suggeriments sobre l’impost, el govern papiolenc ha decidit: 

1)  Contractar una consultoria per assegurar que el tribut s’ha calculat correctament. 

2)  Incorporar al pressupost municipal de 2020 una partida d’ajuts socials per al pagament de l’impost. 

3)  Vetllar perquè l’AMB compleixi els seus compromisos de millorar el transport públic.

1987
El Parlament de Catalunya aprova 
la Llei d’ordenació territorial, que 
dissol la Corporació Metropolitana 
de Barcelona. Les competències de 
la Corporació passen a mans de tres 
noves entitats: la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, l’Entitat del Medi 
Ambient i l’Entitat Metropolitana del 
Transport. La tercera entitat aglutinava 
la ciutat de Barcelona i els 17 municipis 
més propers (els de la 1a corona) i ja 
tenia com a recurs de finançament 
un recàrrec sobre l’IBI.

2010
L’AMB es converteix en l’administració 
pública metropolitana el 27 de juliol del 
2010, quan el Parlament de Catalunya 
aprova, per unanimitat i amb la 
conformitat dels 36 municipis, la Llei 
31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona. La 
nova administració substitueix les tres 
entitats metropolitanes existents. 

El 2018 l’AMB comunica als ajuntaments im-
plicats un programa de millores del transport 
de la 2a corona, que comença amb la integra-
ció dels municipis de la 2a corona a la zona 1 
del transport integrat. Això passa l’1 de gener 
de 2019. Des d’aleshores, des del Papiol po-
dem viatjar a Barcelona i als altres municipis 
de l’àrea metropolitana amb la gran majoria 
dels títols d’una zona.

Els IBI amb un valor cadastral inferior a 45.389,47 no paguen. 
Els IBI residencials tenen una bonificació del 60%, que s’aplica 
continuadament des de 2005.

La Llei de l’AMB enume-
ra els 36 municipis que 
configuren l’àmbit ter-
ritorial de l’AMB, entre 
els quals hi ha el Papiol 
(art. 2).

Es crea el TM, que s’ha d’aplicar a tots els municipis que integren l’àrea, 
els 36. 

Tot i que l’impost no està vinculat únicament al transport, els municipis de la 
2a corona en queden exempts fins que s’integrin a la zona 1 del transport 
integrat (2019). Durant 8 anys (2010-2018), només els municipis de la 1a corona 
paguen el TM.

D’aquests 17 milions, el Papiol ha 
d’aportar 328.000 €.

L’impost també contribueix a la gestió i al manteniment d’espais naturals 
com la serra de Collserola, els rius Besòs i Llobregat, els 30 km de platges 
metropolitanes o la xarxa de 51 parcs metropolitans.

La Llei de l’AMB enumera els diferents 
recursos d’aquesta entitat per finançar tots 
els serveis que presta. Un dels recursos 
és el recàrrec sobre l’IBI, establert per la 
legislació d’hisendes locals per a les àrees 
metropolitanes (art. 40).

> L’AMB es farà càrrec del 66% del cost del nostre bus urbà.
> L’AMB millorarà la freqüència del bus interurbà.
> La gestió de la línia d’autobús L67 passarà de la Generalitat a l’AMB. 
> L’AMB reorganitzarà les línies d’autobús al pas per Molins per facilitar 

transbordaments.
> Les tarifes socials s’estendran a la 2a corona. 

A banda, L’Ajuntament del Papiol treballa perquè també es millori el servei 
de bus a l’Hospital M. Broggi.  

Ingressos de l’AMB en concepte de 
TM (2019)

Contribució dels 112 milions d’€
municipis de la
1a corona 

Contribució dels 17 milions d’€
municipis de 
la 2a corona

Total 129 milions d’€

AL PAPIOL

53 % dels rebuts Menys de 60 €

70 % dels rebuts Menys de 100 €

17 % dels rebuts Entre 100 i 200 €

13 % dels rebuts Més de 200 €
 (els imports més alts 

són d’empreses)

El Papiol verificarà 
el seu càlcul i crea 
una partida d’ajuts 
socials. 

Les millores s’han 
d’implementar 
gradualment aquest 
mandat. 

i
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20 anys del Centre
de Dia Josep Tarradellas

Tu fas Papiol

El Papiol ha fet sempre un gran esforç per atendre i servir la gent gran. És un municipi que des-
taca per la quantitat i la qualitat dels serveis que presta a aquest col·lectiu mitjançant un servei 
integrat pioner. Aquest servei integra el Centre d’Atenció a la Gent Gran, amb un casal d’avis 
que ofereix un àmplia oferta d’activitats, el Servei d’Atenció a Domicili (SAD) i el Centre de Dia. 
Enguany, el Centre de Dia Josep Tarradellas ha fet vint anys.

Les partides destinades a 
la gent gran s’incrementen 
cada any.

Terra d’escudella 

Fem memòria

El Centre de Dia Josep Tarradellas, situat 
al carrer del Dr. Trueta del Papiol, té una 
capacitat per a vint-i-quatre persones 
i un servei de transport adaptat que 
permet desplaçar les persones usuàries  
des de casa fins al centre.
 
És una instal·lació especialitzada en 
la gent gran en què s’ofereix un servei 
d’acolliment diürn per complementar 

Un aspecte importantíssim dels centres 
de dia és que s’atenen les persones en 
el mateix municipi en què resideixen, la 
qual cosa afavoreix que es mantinguin 
els vincles. Per a les famílies que tenen 
persones dependents al seu càrrec, és 
un servei de gran ajut i suport. 

Ens mereixem qualitat

Tot i que no es tracta d’un servei que 
l’Ajuntament del Papiol estigui obligat a 
prestar per llei, fa dues dècades que ho 
fa perquè sempre s’ha esforçat molt per 
atendre i servir la gent gran i oferir-los el 
servei de qualitat que es mereixen.

Abans que existís el centre, les famílies 
només comptaven amb els recursos 
propis, tant econòmics com d’atenció. 
Vint anys després, des dels Serveis 
Socials locals, es veu “consolidat” 
el projecte, un projecte que “s’ha de 
mantenir i s’ha de fer amb el mateix 
criteri de qualitat”.

En aquest sentit, a l’Ajuntament tothom 
té clar que les partides del pressupost 
destinades a la gent gran s’han d’anar 
incrementant any rere any per assegurar 
el creixement sostenible dels serveis, 
tant pel que fa a la quantitat com a la 
qualitat.

El Centre de Dia Josep Tarradellas està 
gestionat actualment per l’empresa 
SUARA, que també gestiona els altres 
serveis d’atenció a la gent gran. 

L’escudella i carn d’olla és un dels 
plats de sopa més antics d’Europa 
i forma part de la gastronomia 
catalana més típica i tradicional. De 
segur que en menjarem aquestes 
festes de Nadal.
 
En el marc de la Setmana Cultural 
de l’any 2003, a l’abril, l’entitat local 
Espai de Recerca pel Patrimoni del 
Papiol va organitzar una escudellada 
popular a la plaça de l’Església per 
dinar. L’esdeveniment es va repetir 
quatre anys consecutius.

Durant tot el matí, una vintena d’àvies 
del poble amb fama i reputació de 
bones cuineres s’encarregaven de 
preparar l’àpat per a un centenar 
de comensals. Anaven totes 
uniformades amb un davantal que 
les distingia. 

A banda de fomentar el caliu de 
poble, hi havia la voluntat de fer-ho 
tot plegat amb un format de festa 
molt tradicional. Feien servir tres 
o quatres olles grans d’aram, foc 
de llenya del bosc del Papiol, que 
s’havia anat a cercar en carro a 
primera hora del matí, i ingredients 
de quilòmetre zero. L’olla feixa xup-
xup durant hores i hores. Hi havia 
pilota per a tothom i es menjava en 
plats de terrissa i culleres de fusta: 

un record que guarden moltes de les 
persones que van participar-hi.
  
Els tiquets per participar-hi es venien 
anticipadament en alguns dels 
establiments comercials del poble, 
per uns 4 euros. Cada vegada s’hi 
apuntava més gent i l’organització 
no va poder satisfer la demanda 
creixent. 

L’escudellada es va deixar de fer 
perquè va morir d’èxit.

les atencions de l’entorn familiar de les 
usuàries i els usuaris. Les persones que 
acull necessiten rebre atenció durant 
el dia perquè es troben en situació de 
dependència, però poden passar les 
nits i els caps de setmana a casa seva 
perquè la dependència no és total. 
L’objectiu és afavorir la recuperació i el 
manteniment de l’autonomia personal i 
social.

Il·lustracions: revista
El Boli Viu, de l’Escola 

Pau Vila (maig de 2004).

SomPapiol Butlletí d’Informació Municipal12 13



En clau Papiol

L’Ajuntament ha posat en marxa una campanya que, amb una 
mateixa imatge, engloba un conjunt d’accions simultànies que 
tenen com a fil conductor la contribució a una millora del medi 
ambient des de diferents àmbits de la nostra vida. 

Dins del tema de mobilitat, a principi de 2020 s’iniciaran les 
restriccions de trànsit per a vehicles sense etiqueta a causa 
de la creació de la zona de baixes emissions de les rondes de 
Barcelona (ZBE).

Som conscients que al Papiol circulen vehicles d’aquestes 
característiques, però no volem que els seus propietaris en vegin 
restringits els desplaçaments. S’ha senyalitzat l’aparcament de 
l’estació amb el propòsit de reservar per a residents del Papiol 
la meitat de les places. L’altra meitat quedarà com ara, és a dir, 
també aprofitables per als papiolencs, amb l’única obligació 
de fer ús d’una aplicació de mòbil amb què comunicarem 
l’ocupació de la plaça amb l’objectiu que el nombre de vacants 
estigui sempre actualitzat als usuaris potencials. Aprofito per 
impulsar l’ús del Bicibox i del nou Bus de l’estació.

S’ha creat també una targeta per fidelitzar l’ús de la Deixalleria, 
que té com objectiu eliminar l’abocament de trastos a la via 
pública.

I també iniciem canvis en la recollida de residus. Encara que 
el nivell de recollida selectiva ha pujat l’últim any gràcies a la 
col·laboració ciutadana i amb les millores introduïdes en el 
servei de recollida, entenem que ens estancarem si no seguim 
innovant. Per poder assolir els nivells que Europa ens exigeix, 
iniciarem el 2020 una prova pilot a dos barris on testarem 
dos equipaments de contenidors tancats amb identificació 
d’usuaris i que ens permetrà conèixer millor els nostres 
hàbits en la generació de residus i el posterior abocament als 
contenidors, tant als de rebuig (tapa groga) com als de fracció 
orgànica (tapa marró).
Bon Nadal i feliç 2020!

Albert
Querol 

Portaveus

Anem plantant la llavor

Primer, volem donar suport a les iniciatives feministes que es 
comencen a moure al Papiol: els punts liles a la FM, les marxes 
exploratòries per un urbanisme feminista i la condemna de tota 
violència patriarcal. Ens agrada que des que som a l’oposició 
el govern desperti.

Des de la CUP pensem que el transport públic és un dret, i 
democratitzar-lo, una obligació! Però fa molt que vam alertar 
que formar part de la Zona 1 no seria gratuït per al poble i 
que calia informació clara al respecte. Aquesta informació 
no va arribar mai. I fa uns dies ens ha caigut a sobre el tribut 
metropolità. I ara què? Doncs com és deure, ens posicionem 
en contra d’aquest tribut sense haver percebut cap millora en la 
xarxa de transport públic del poble, que és insuficient tant dins 
l’àmbit municipal com intermunicipal i que és incomparable amb 
els municipis que ja formaven part de la Zona 1 anteriorment. 
Primer, calen millores notables en el transport i després parlem 
sobre el tribut. En aquest cas, l’ordre dels factors sí altera el 
producte. I s’ha fet tot del revés.

És per això que la falta de transparència, les mesures que 
anuncia l’Ajuntament per pal·liar l’impacte d’aquest impost 
quan s’ha vist el poble en contra i el tribut mateix ens semblen 
un despropòsit. Si tot això el govern ja ho sabia (el nostre 
alcalde és vicepresident de l’AMB, qui ordena el pagament del 
tribut), per què no hem rebut informació fins ara? Electoralisme 
o servilisme a l’AMB? Veient això i la quantitat de projectes pilot 
de l’AMB que s’apliquen al poble sense informació seriosa i 
d’un dia per l’altre, ben bé que podrien ser les dues coses.

Entendre que la governança ha d’anar de baix cap a dalt i no 
al revés, que necessitem habitatge, serveis de salut dignes i 
mesures socials urgents!: aquesta és la Clau Papiol que volem. 
L’altra, també és prova pilot.

Els nostres carrers; els protagonistes!

En el mateix moment en què escric aquesta columna, hem 
tancat el programa de Festa Major d’Hivern i quan la llegiu, si no 
ha passat cap contratemps, ja l’haurem viscuda. Enguany, li hem 
volgut donar més pes, fer notar la seva presència i celebrar-la 
com es mereix: com a Festa Major d’Hivern. Des de la Regidoria 
de Festes i Cultura, un dels propòsits que tenim és potenciar i 
donar valor a les nostres festes més tradicionals que omplen el 
calendari, des que comença el curs amb l’Aplec de la Salut, fins 
a tancar-lo, amb l’esperada Festa Major.

Desafiant el fred que dona la benvinguda a les festes de Nadal, 
hem volgut omplir els carrers d’activitats, ja que un escenari 
com el carrer no el volem menysprear gens. Precisament aquest 
és un altre objectiu de la Regidoria: omplir de més activitats 
els nostres carrers al llarg de l’any. Volem reivindicar les nostres 
places i els racons especials de poble com a escenaris únics 
per poder fer activitats a l’aire lliure; i per què no, també quan fa 
fred i que el caliu humà i de germanor ens escalfi.

A més a més, hem millorat els canals de comunicació. Per un 
costat, aprofitant el programa de Festa Major, que s’ha repartit 
per totes les cases, hi hem afegit les altres activitats del mes, 
de manera que s’ha generat l’agenda d’activitats de desembre.

Per un altre costat, ens estrenem amb l’eina Google calendar 
per tal de tenir totes les activitats socioculturals i esportives 
del poble anotades al nostre calendari personal digital. Des 
del web de l’Ajuntament, podeu consultar l’agenda del Papiol, 
podeu sincronitzar-la amb el vostre mòbil i podeu comunicar els 
esdeveniments que organitzeu de les vostres entitats.
 
Estrenem aquesta primera Festa Major d’Hivern d’aquest nou 
mandat, doncs, amb més activitats i més ben comunicades. No 
teniu excusa per no gaudir-les amb la vostra millor companyia. 
Bones festes, bon Nadal i feliç entrada d’any!

Què pot fer l’Ajuntament del Papiol sobre el tribut de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB)?

Molts veïns i veïnes ens han manifestat el seu descontentament i la 
seva preocupació pel nou tribut metropolità, principalment perquè 
desconeixen en què consisteix i les millores que obtindrà el nostre 
municipi a canvi. És per això que des del nostre grup municipal 
hem demanat que l’Ajuntament realitzi una campanya informativa al 
respecte, amb xerrades en què els nostres veïns i veïnes puguin aclarir 
tots els dubtes sobre l’impost.

Cal recordar que l’AMB no només participa en la gestió del transport 
metropolità, sinó que també gestiona el manteniment dels parcs que 
ens envolten, així com el de les platges. Sabem que entre l’Ajuntament 
i l’AMB hi ha una sèrie d’acords bilaterals per millorar paulatinament els 
serveis del nostre poble en els quals participa l’AMB. I és per aquest 
motiu que hem demanat a l’equip de govern que ens faciliti quins són 
aquests acords. Perquè ARA és el moment de demanar molts més 
serveis per al nostre municipi, com que tots els autobusos passin pel 
Broggi, que tots els títols integrats, inclús els socials, rebaixin el seu 
preu al de la zona 1, que el Bus de l’estació funcioni durant tot l’horari 
del tren, o que millori la connectivitat amb els pobles de l’altra banda 
del riu.
 
La integració del Papiol a la zona tarifària 1 ha de portar igualtat amb la 
resta dels municipis de l’AMB; així doncs, ARA és el moment d’exigir 
un pla d’inversions pel qual puguem aconseguir uns serveis més 
equiparables als dels altres municipis.

És l’Ajuntament qui té la potestat d’ampliar les bonificacions aplicades 
al tribut per l’AMB si n’assumeix el cost. Per això el nostre grup 
municipal ha demanat que es bonifiqui l’impost a les famílies que 
tinguin dificultats per pagar-lo immediatament, així com que s’estudiï 
l’aplicació de bonificacions parcials a les famílies segons la seva 
situació social.

Meritxell
Aguilar

Jordi
Bou

Ana
Schkot
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L’Ajuntament recomana

Més informació local a:
fb.me/elpapiol

La clau està
en l’orgànica

Menys
xoc climàtic

Menys
residus

Més
sostenibilitat

Cada vegada que visiteu la 
Deixalleria per utilitzar alguns dels 
seus serveis, us estamparan un 
segell a la vostra targeta. Amb 10 
segells aconseguireu 10 paquets 
de bosses compostables de regal.

Ens volem comprometre!
• A reduir els residus.

• A augmentar la recollida selectiva de la FORM (fracció orgànica de 
residus municipals).

• A reduir els residus que embruten la FORM (bosses de plàstic, 
per exemple) i que, per tant, contaminen el compost que se’n 
pot derivar. Ho podem fer si usem bosses d’escombraries 
biodegradables. 

10 visites a la Deixalleria =

10 paquets de bosses compostables de regal

Deixalleria: c. de les Forques, 19-21

Tel. 93 673 17 24 · papiol@deixalleries.cat

Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2020

Les targetes s’han deixat a 
les bústies de les llars del 
poble. Si encara no la teniu, 
demaneu-la a la Deixalleria 
o a l’Ajuntament. Fem-ho en Clau Papiol,

obrim-nos al futur!


