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El mandat anterior es va 
reurbanitzar una part del nucli 
antic (carrer Major i plaça de 
l’Església).

Ara s’està reurbanitzant el 
carrer de Barcelona i la plaça 
de Rafael Casanova i quan 
s’acabin aquestes obres es 
faran les del carrer de l’Abat 
Escarré.

El resultat serà un centre 
històric unificat per un 
caràcter identitari.
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Transformació
del nucli antic

Més informació local a:
fb.me/elpapiol
instagram.com/aj_elpapiol 
www.elpapiol.cat

L’ampolla ha de portar 
aigua i una mica de vinagre. 

Els altres productes poden ser 
nocius tant per als animals 

com per a les persones.
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Torna a ser 
Carnaval

Sala
Polivalent: 
batec del poble

Sala Gran:
aparador
del Papiol

Plaça
del nou
ambulatori

• El Papiol celebrarà enguany la festa de 
Carnestoltes el cap de setmana del 18 i 19 
de febrer: tornem a tenir un carnaval hivernal, 
després que l’any passat es traslladés a la 
primavera a causa de la pandèmia.

• Les comparses i disfresses que vulguin 
participar en la desfilada que es farà al 
poliesportiu després de la rua poden fer les 
inscripcions a l’Ajuntament del 6 al 15 de 
febrer.

• Aquest espai per a usos lúdics i culturals és un 
dels grans projectes de poble i donarà cabuda 
a la gran quantitat d’activitats impulsades per 
l’Ajuntament, associacions i entitats locals.

• Aquest any coneixerem com serà exactament 
el projecte, que s’està treballant des del 
mandat anterior.

• Després de les eleccions, s’haurà de buscar 
el finançament perquè la sala pugui ser una 
realitat.

• La proposta és convertir la planta baixa de 
l’edifici en un museu modern i únic que pugui 
formar part de programes educatius per a 
escoles i instituts i que atregui un turisme familiar.

• Josep Carrió, Jaume Campderrós i Sandra 
Posada són l’enllaç entre les entitats locals i 
l’equip que està definint el projecte.

• Es treballa per aconseguir subvencions 
per rehabilitar l’edifici i per redactar l’estudi 
museològic.

• La zona del nou centre d’atenció primària 
serà un punt neuràlgic, un cop inaugurat 
l’ambulatori.

• S’ha arranjat la plaça al voltant de 
la quals’estructura l’anomenada “illa 
sociosanitària”, on hi ha el Centre de Dia i el 
Casal dels Avis.

• La plaça va ser un pati escolar, ple de vida,
 la qual cosa il·lustrarà en un mural l’artista 

local Elisa Capdevila.


