
Setembre 2021  |  Núm. 4  |  Full d’Informació Municipal  |  Ajuntament del Papiol

Els nous contenidors 
d’orgànica i inorgànica del 
Papiol s’obriran amb clau a 
partir de l’11 d’octubre

Tindran una obertura més 
gran i pedal per aixecar la 
tapa

L’Ajuntament n’està 
informant i entregant les 
claus casa per casa

Més informació local a:
fb.me/elpapiol
instagram.com/aj_elpapiol 
www.elpapiol.cat
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Campanya
per informar 
dels nous
contenidors 

Campanya 
informativa 
sobre els nous 
contenidors i 
entrega de la Clau 
Papiol

La clau d’un
salt endavant,
la tenim a les mans

• Al Papiol actualment les dades són: 
 60% de recollida selectiva  
 55% de reciclatge

• El 2030 se’ns exigirà un 80% de reciclatge. 

• Hi ha molts papiolencs i papiolenques que ho 
feu molt bé, però cal que en siguem més, i en 
poc temps.

• Si se separa bé, només un 10% dels residus 
no es pot reciclar. Però podem arribar a 
reciclar-ne el 90%!

Si no us troben a casa, us deixaran un avís perquè 
aneu a recollir les claus i a informar-vos-en al punt 
informatiu. 

Entrega personalizada de claus a 
domicili a partir del 20 de setembre.

Quan s’activin les claus l’11 d’octubre, tindreu dos 
canals per a temes relacionats amb els contenidors 
i podreu adreçar-vos a l’equip d’agents verds que 
estaran al carrer per atendre-us.

Punt informatiu. Dies 9, 10, 16 i 17 
d’octubre, de 10 a 14 h i de 17 a 19 h.
Pl. d’Antoni Gaudí



Col·laborant
per l’interès comú:
el medi ambient 

Retrobant-nos 
progressivament

Optimitzant el
poliesportiu

El Papiol es 
protegeix contra 
la COVID

Promovent
energies renovables

• S’ha millorat el model de contenidors amb les 
aportacions de veïns i veïnes.

• Les proves pilots als barris del Trull, 
Puigmadrona i Batzacs han permès millorar els 
contenidors abans d’estendre’ls a tot el poble.

• La celebració de la Diada de Catalunya 
d’enguany, la segona de la pandèmia, s’ha 
caracteritzat per unes mesures sanitàries 
més laxes gràcies a la millora de la situació 
epidemiològica. 

• Aquest 11-S ha possibilitat el retrobament 
en un acte oficial de totes les institucions, 
partits polítics, entitats i associacions 
representatives del Papiol.

• L’Ajuntament ha instal·lat una cortina que 
permet dividir la pista del poliesportiu 
municipal en dos espais. 

• La cortina permet activitats simultànies i 
evitar la barreja de grups.

• El passat 17 de setembre el Papiol va tornar 
acudir a la convocatòria massiva adreçada a 
majors de 12 anys per vacunar-se. 

• Se’ls va subministrar una primera dosi i el 8 
d’octubre se’ls donarà la segona.

• Segons dades de Salut, el nombre de 
persones vacunades al Papiol és dels més 
alts de la zona sud de l’àrea metropolitana de 
Barcelona. 

• El plenari municipal ha aprovat una 
modificació de l’ordenança de l’Impost sobre 
Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO) a 
favor de l’energia solar.

• La col·locació de plaques fotovoltaiques té 
una bonificació del 95% en l’impost d’obres.


