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Notícies del Papiol

EDITORIAL
u

Albert Vilà, alcalde del Papiol

de l’1 d’abril al 30 de juny

El Papiol, la primera zona d’especial protecció
acústica de Catalunya
La Generalitat de Catalunya treballa
per declarar la zona ubicada al voltant
del cementiri de Roques Blanques del
Papiol com la primera Zona d’Especial
Protecció Acústica (ZEPQA) de Catalunya, una nova categoria que vol preservar diferents zones del país que són

potencialment generadores de soroll.
L’àrea escollida ja disposa d’una bona
qualitat acústica, però a través de diferents mesures que estan treballant
entre la Generalitat i l’Ajuntament del
poble, es vol convertir en una zona de
mínim impacte acústic.

Mercat de Pagès
Des del mes de juny el Papiol gaudeix
del Mercat de Pagès, una parada que
els pagesos del Papiol posaran a la
plaça de Gaudí, des de les 8 del matí
fins a les 2 del migdia, dos dissabtes

al mes. D’aquesta manera totes les
papiolenques i els papiolencs podran
adquirir productes de l’horta del nostre poble.

Horts Urbans, un projecte participatiu
El passat 31 de maig, en el marc de
la Festa de la Cirera, l’Ajuntament va
presentar en una xerrada de la regidora de Medi Ambient, Olga Meca, el
projecte d’Horts Urbans del Papiol. Un
projecte que destaca per la seva voluntat de ser participatiu i per comptar,

des del seu inici, amb la col·laboració
dels papiolencs.
S’ha creat una comissió de participació en què es poden apuntar tots
aquells papiolencs que ho vulguin. Per
a més informació dirigiu-vos a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà.

Ajuts als aturats
L’Ajuntament del Papiol ha dut a terme un curs formatiu amb 21 papiolenques i papiolencs a l’atur i apuntats al
Servei Local d’Ocupació amb l’objectiu de treballar les competències d’actitud mitjançant tècniques com el coaching, gestalt o focusing, basant-se

en l’experiència personal de cada un
dels participants.
Aquesta formació vol col·laborar a
ajudar els aturats de llarga durada del
Papiol a trobar al màxim d’eines possibles per encarar amb èxit la recerca
d’una nova feina.
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Ajuntament del Papiol

Millorar el Papiol

E

n moments de desil·lusió i desesperança per a molts, hem de seguir treballant treballant per millorar el Papiol.
Com a Ajuntament, aquest és el nostre
repte, el repte dels treballadors i dels
polítics: fer les coses millor del que es
fan ara sempre és possible, només s’ha
de posar encara més esforç, més passió,
més imaginació... i no defallir en l’intent.
En els últims temps, el Papiol ha sortit
a les notícies de tot Catalunya per dos
motius: quan vam ser el primer ajuntament català a perdonar la plusvàlua als
propietaris de pisos embargats i, fa ben
poc, quan estem a punt de ser nomenats
com el primer ajuntament del país que
tindrà una Zona Especial de Protecció
Acústica. Són dues petites iniciatives que
ens recorden que els ajuntaments som
aquí per treballar pels nostres ciutadans.
La primera la relacionem amb la crisi i
amb les persones més necessitades del
nostre poble. La segona iniciativa, amb la
qualitat de vida dels nostres ciutadans.
Fem moltes més accions i activitats
que no surten a la premsa o als diaris,
activitats menys innovadores o singulars, però que també responen al nivell
d’excel·lència que ens hem marcat.
Malgrat la crisi, malgrat els mals
moments, si seguim implicats amb el
present i el futur del nostre poble estem
convençuts que trobarem millors solucions per al benestar de tots els nostres
ciutadans.
Quan portem aquest butlletí a imprimir al poble estem de Festa Major; una
gran festa que ens demostra que quan la
política i la societat civil anem de la mà
en un projecte conjunt avancem sempre,
amb molta força, cap endavant.
Us desitjo un feliç estiu.
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Arranjament de
Ca N’Amigonet
$

Escola de Música, un referent
de la cultura al Papiol
$
Aquesta tardor començarà un nou curs a l’Escola Municipal de
Música del Papiol Miquel Pongiluppi, un equipament clau de la xarxa
cultural del nostre poble que està patint, també, els estralls de la
crisi i que, alhora, se’n surt amb èxit gràcies al treball del seu equip
educatiu i del gran suport que té dels alumnes i les seves famílies i
del mateix Ajuntament.

L’Ajuntament del Papiol i el Consorci
del Parc Natural de la Serra de Collserola han treballat en un projecte per
arranjar el camí de Ca n’Amigonet,
una de les portes d’entrada del nostre
poble al Parc Natural de Collserola, i
transformar-lo en un espai millor condicionat per fer-hi passejades, pícnics,
gaudir de la natura i fer-hi esport. El
pressupost d’aquesta actuació és de
35.883 euros, i anirà a càrrec del Consorci del Parc Natural de la Serra de
Collserola.
El termini d’execució de les obres
serà de quatre mesos. Es farà una neteja i esbrossada de les vores del camí.
W

E

l projecte d’educació musical, que se
sustentava en el cofinançament entre
l’Ajuntament, les famílies i la Generalitat
(com a la resta de municipis de Catalunya) s’ha vist tocat per la disminució de
l’aportació de la Generalitat, que ha trencat els convenis que hi havien establerts
(una aportació de 600 euros/per nen/
per curs). Aquest fet ha provocat que en
aquests darrers cursos hagin anat augmentant tant les quotes per a les famílies
com el percentatge de l’aportació que fa
l’Ajuntament perquè l’Escola de Música
Miquel Pongiluppi segueixi funcionant. A
més a més, també s’ha millorat la gestió econòmica, rebaixant el cost del curs
passat de 300.000 euros a 240.000 euros, gràcies a l’esforç d’organització fet
pel nou equip directiu, als retocs laborals
de tot el professorat, i a la implicació i
responsabilitat assumida per part del
Consell Escolar i de l’AMPA.
Marta Gimeno, regidora d’Educació de
l’Ajuntament del Papiol, ha destacat que
“l’educació és una inversió de futur, una
inversió no material, que permet donar
oportunitats a les properes generacions i
és per això que m’agrada més parlar d’inversió i no de despesa. L’Escola de Música ha d’arribar a tothom qui vulgui, sigui
quin sigui el seu nivell social i econòmic,

per aquesta raó no creiem convenient seguir apujant més les taxes per a aquest
any i sempre que sigui possible defensarem aquest model d’Escola”.
Una Escola de Música de referència
El nostre model d’escola és un model
educatiu d’èxit al qual avalen les dades.
Així com la mitjana d’alumnes de música
escolaritzats a Catalunya és de 9 alumnes per cada 1.000 habitants, al Papiol
la xifra arriba als 49. De fet, l’Escola té
una de les ràtios d’alumnes de música
per habitants més alta de tot l’Estat espanyol. L’Escola de Música no només té
una repercussió als mateixos alumnes
en la vesant educativa, sinó que també
té una funció cultural i social en el poble,
amb la seva implicació en molts dels actes culturals i festius del calendari anual.
I també Dansa
El proper curs, l’escola comença una
nova oferta d’assignatures de dansa per
a totes les edats. El projecte és crear, a
mitjà termini, una escola de dansa que
vagi més enllà del pla integrat de música
i dansa que s’ofereix actualment preveu
tallers per a alumnes dels 7 anys a l’edat
adulta, tant a nivells bàsics com a modern jazz. Y

W
W

W

W

W

S’arranjarà el ferm del camí en els
trams que siguin necessaris per fer
la caminada segura i confortable.
S’estabilitzaran certs talussos.
Es col·locaran diversos senyals informatius de certs itineraris, avisos
cívics i d’altres.
Es recuperarà i es restaurarà una
barraca de vinya existent al marge
del camí.
Es netejaran i s’arranjaran diferents
indrets per utilitzar-los com a petites àrees de descans o de pícnic.
S’arranjarà la font ubicada a l’inici
de l’itinerari. Y

Collserola, el nostre Parc Natural.
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El centre del poble, una renovació total
$
Des de la construcció dels pisos protegits de l’av. de la Generalitat fins a l’última actuació a la baixada de
Ca n’Esteve, el centre del Papiol, l’àrea del voltant de la plaça de Gaudí (La Florida), ha viscut una renovació
total. Actuació rere actuació, aquesta zona del Papiol, distribuïdora del trànsit i punt d’accés a les diferents
àrees del poble, ha viscut una de les transformacions urbanístiques més importants en els últims anys.

HABITATGES PROTEGITS

PARC DEL CENTRE

La primera promoció d’habitatges protegits del Papiol va finalitzar el 14 de desembre de 2006 amb el lliurament de
les claus als nous propietaris. Catorze
famílies del Papiol van formar el grup
dels nous inquilins dels 9 habitatges
protegits i les 5 cases adossades que es
van repartir per sorteig a totes aquelles
persones amb dos anys d’empadronament al poble que ho van sol·licitar. La
promoció la va dur a terme l’IMPSOL en
uns terrenys cedits per l’Ajuntament del
poble a un dels carrers principals del
Papiol, l’avinguda de la Generalitat.

La transformació del Parc dels pins
en el Parc del Centre va recuperar
una zona de pas del Papiol, en desús
i amb problemes de seguretat (a causa
de la quantitat d’arbres morts) i la va
transformar en un espai verd de 3.000
metres quadrats que ha esdevingut un
punt central de reunió pels papiolencs.
Una obra situada entre l’avinguda de
la Generalitat i el carrer Tarragona que
va rebre el reconeixement com una de
les millors mostres d’arquitectura catalana contemporània. El nou espai
compta amb zones útils per passejar,

d’altres de lúdiques específiques per
als infants i bancs per seure i prendre el sol disposats en cadascuna de
les quatre terrasses que el conformen.
La il·luminació es va projectar perquè,
també als vespres, al Parc s’hi pogués
passejar o estar-s’hi; tot,en un entorn
acollidor i agradable.
Amb l’obra, es va aprofitar també per
transformar la zona de l’avinguda de
la Generalitat, i es va convertir el que
abans era només una zona de pas en
un mini passeig amb vistes a tot el poble. Malgrat els problemes d’estabilització que va patir la zona, una nova obra

Núm. 62 / juliol 2013 / REPORTATGE _ 5

ABANS

ABANS

ARA

ABANS

ARA

Les fotos ens parlen d’un abans i un després per aquest punt central del nostre poble.

		U
S’ha viscut una de
les transformacions
urbanístiques més
importants en els
últims anys.
que va consistir en la col·locació d’uns
ancoratges ha contingut els moviments
del terreny i ha millorat el drenatge de
la zona.

L’AVINGUDA DE LA
GENERALITAT I LA ROTONDA
DE LA FLORIDA
Durant aquests últims temps, l’avinguda de la Generalitat s’ha asfaltat de
dalt a baix, en el seu quilòmetre i mig
de llargada. La intenció ha estat augmentar la visibilitat de la senyalització
d’aquesta via i protegir encara més les
barreres que fan de límit de la carretera,

a tocar amb la Florida, on s’hi ha dibuixat una rotonda per tal que acompanyi
el trànsit.
També s’han arranjat les baranes de
protecció al Parc del Centre: se n’han
augmentat les alçades i s’han enfortit.
Es va aprofitar aquesta actuació, que
també incloïa asfaltar de nou la plaça
de Gaudí i el carrer Major, per millorar
la xarxa elèctrica, amb el soterrament
de la línia i l’eliminació del transformador del davant de l’Ajuntament.

LA PLACETA DE CAL XICU
Davant del Parc del Centre, a l’altra banda de l’avinguda de la Generalitat, també s’hi va fer una obra important, que
va recuperar la placeta de Cal Xicu i va
reforçar i millorar la seguretat en el mur
de la part baixa del carrer Major, que
començava a donar mostres de feblesa
en alguns punts.
L’execució de l’obra va recuperar
aquesta històrica i estimada placeta per
al gaudi públic.

PLAÇA GAUDÍ - BAIXADA DE
CA N’ESTEVE
L’Ajuntament va arranjar aquesta primavera la plaça Gaudí - Baixada de Ca
n’Esteve, una actuació fruit de la negociació entre l’Ajuntament i els propietaris de Can Tintoré, la casa situada a la
plaça Gaudí del poble, que es va enderrocar aquest passat Nadal.
Amb l’enderroc d’aquesta casa, que
es trobava en mal estat de conservació,
es va aconseguir alliberar un espai que,
ja en el Catàleg aprovat el passat 2008,
s’especificava que havia de comptar
amb més terreny per als vianants. Alhora, es contribuïa a millorar els accessos
en direcció a la Biblioteca Municipal del
Papiol Valentí Almirall.
L’Ajuntament va urbanitzar el vial de
la Baixada de Ca n’Esteve, es va ampliar
la calçada, es va dotar de voreres, es
van soterrar les línies elèctriques i es
va plantar un nou arbrat, entre d’altres
actuacions. Y
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Pensem en tots

T

ots els papiolencs i papiolenques, de més lluny o de més
a prop, estem vivint la crisi. Per
aquesta raó ens podem fer càrrec de les dificultats que passen
alguns dels nostres veïns, gent
del poble, de tot Catalunya. Per
aquesta raó és important seguir
enfortint i treballant àrees clau
durant aquest mandat, com Benestar Social.
L’Ajuntament ha fet d’aquest
àmbit de govern un dels seus
puntals i alhora ha traslladat la
sensibilitat d’aquesta àrea a les
diferents regidories. En cada àrea
de govern hem de ser més atents
que mai amb aquells veïns i veïnes que els està tocant de més
a prop la crisi. En cadascuna de
les actuacions que fem hem de
tractar que no hi hagi gent del
poble que en quedi exclosa. Això
ens fa forts. A les verdes i a les
madures hem d’anar tots Junts, i
ara més que mai.
Bon estiu.

El dret a decidir

E

l poble català ha endegat un
procés de no-retorn, un procés cap al dret a decidir i cap a
la sobirania plena, on tothom hi
té cabuda i on avui dia motius
no en falten per tal de poder
iniciar el nostre camí tots sols
com a país. Per aquesta raó són
diferents els actes que es van
organitzant des de la societat
catalana, mostrant les nostres
bones formes i unitat del poble
català. El proper 11 de setembre
l’Assemblea Nacional Catalana
organitza la cadena humana a la
qual us encoratgem a què participeu, amb l’objectiu de lligar
el litoral català recorrent l’antiga Via Augusta, com a columna
vertebral dels Països Catalans,
i fent un recorregut d’exemples
clars de manca d’inversió en infraestructures per part de l’Estat
espanyol, com la N-340, la N-II o
el corredor del Mediterrani.
Per acabar aquest escrit, us
volem desitjar un bon estiu.

S’acaba el curs polític

A

mb l’arribada de l’estiu
s’acaba un curs polític, i cal
esperar el setembre i obrir de
nou les portes. Aquest any es va
iniciar amb el consens pels pressupostos de l’any 2013. Les coses pintaven bé, hi havia un bon
clima d’entesa; però va arribar el
tema del PxP i el consens es va
trencar, hem tornat al punt inicial, és a dir, comencem altre cop
i amb el compromís de tothom
d’arribar a una solució de consens. En serem capaços?
És important que un govern
en minoria tingui en compte a
tots els grups polítics a l’hora
de passar informació sobre futures actuacions i no esperar a
tenir-ho tot decidit prèviament
i buscar, aleshores, suport als
seus projectes. És un camí equivocat. Veurem si tots plegats
hem après la lliçó. Mentrestant,
us desitgem a tothom unes bones vacances.

Conferència d’Alfred
Bosch al Papiol

E

l 19 de juliol, la Secció Local d’Esquerra del Papiol va
organitzar una conferència en el
marc de la campanya “2014 Decidim Llibertat”. Alfred Bosch,
cap de llista al Congrés dels Diputats per Esquerra, va ser l’encarregat de fer la conferència.
La campanya explica, d’una
banda, la insostenible situació
d’ofec econòmic que pateix la
societat catalana a causa de
l’actitud del Govern espanyol,
de perpetuar l’espoli fiscal a
Catalunya. D’altra banda, explica
el full de ruta d’Esquerra cap a
la independència sobre tres escenaris possibles: una consulta
en el marc de la legalitat espanyola, una consulta en el marc
de la legalitat catalana i la tutela
internacional, i eleccions plebiscitàries i/o declaració d’independència.
Desitgem a tothom un bon estiu.

Notícies institucionals
Liquidació del pressupost de 2012. El Ple de
l’Ajuntament del Papiol ha donat compte de la liquidació del pressupost del municipi de 2012, un exercici que,
en paraules de l’alcalde, Albert Vilà, ‘demostra el rigor i la
transparència d’uns comptes que sempre s’articulen en benefici de tots i totes els papiolencs’.
L’any 2012 es va estimar un pressupost de 5.204.426 euros:
l’Ajuntament va disposar de 1.288 euros per habitant per poder oferir els diferents serveis municipals de què s’encarrega
i fomentar i potenciar les diferents polítiques per les quals
treballa. El pressupost permet establir prioritats i permet fixar
objectius. Tenint en compte que es tracta d’una previsió, però,
sempre hi ha un marge per a imprevistos.
El pressupost final ha estat de 6.844.009,98 d’euros, del
qual s’executat el 82,49% de les despeses previstes i el
87,20% dels ingressos previstos i l’endeutament de l’Ajuntament a 31 de desembre era del 33% dels recursos ordinaris
liquidats, xifra clarament inferior a la mitjana de la província
de Barcelona, que segons l’estudi realitzat per la Diputació
era del 63% a 31 de desembre.El pressupost de 2012 es va
posar a votació al Ple municipal i es va fer efectiu en comptar
amb el suport unànime del consistori.

Presentació de l’ARSAL. El 15 de febrer de 2013

el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va
presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL). El
text, presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un
suposat estalvi econòmic, preveu mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten contra l’equilibri territorial,
alhora que envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya.
Aquesta proposta del Govern de l’estat mostra un greu
desconeixement de la realitat del món local en general i del
català, en particular, que a més a més nega als municipis
l’autonomia política i suficiència financera irrenunciables per
a un municipalisme de qualitat i democràtic. De fet, si aquest
avantprojecte s’aprova definitivament suposaria una autèntica
involució del règim local, l’administració més propera al ciutadà i més coneixedora de les dificultats del dia a dia de les
persones. Tindrà conseqüències socials en forma de majors
desigualtats i un deteriorament i tancament de serveis que
afectarà els nostres veïns i veïnes. Per aquesta raó, el Ple
municipal de l’Ajuntament del Papiol va votar unànimement a
favor d’una moció que rebutja aquest avantprojecte.
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De la Setmana Cultural a la Festa de la Cirera
$
De final d’abril a principi de juny, el Papiol viu un temps d’activitat ciutadana important. La Setmana Cultural,
la Cursa Vila del Papiol i la Festa de la Cirera marquen el calendari primaveral del nostre poble.

Carme Auñón Sanz (amb un temps de
44.44). Els primers papiolencs a arribar
a la meta van ser, en categoria masculina, Pedro Díaz (amb un temps de
42.39) i, en categoria femenina, Sandra
Caraballo (amb un temps de 56.26).

La participació es fonamental per l’èxit de les nostres festes.

L

a Setmana Cultural més llarga de
l’any va començar el 19 d’abril i va
concloure el 3 de maig. La 35a edició de
la Setmana Cultural del Papiol va portar
tallers, teatre, lectures, passejades, exposicions, xerrades, cinema, concursos,
música i dansa al Papiol transformant
l’activitat del poble en un gran aparador
de la cultura.
36 activitats programades que van
inaugurar la lectura de textos de Salvador Espriu al Castell del Papiol i que
no serien possibles sense la dedicació,
el treball i el lideratge de l’Associació
Setmana Cultural i la col·laboració en
l’organització de diferents entitats, equipaments municipals i persones a títol

Primer aniversari de la
Biblioteca Municipal
del Papiol

L

a Biblioteca Municipal del Papiol Valentí Almirall ha fet un any. Al llarg
d’aquests primers 365 dies s’ha transformat en un vertader motor cultural del
poble i ha acomplert amb escreix els
objectius pels quals va ser construïda:
transformar-se en un punt de trobada
comunitari per afavorir l’impuls creatiu
de les papiolenques i els papiolencs i
alhora col·laborar en la cohesió social i
l’accés a la cultura.

individual del poble que hi treballen,
any rere any, desinteressadament.
L’11a Cursa Vila del Papiol
La Cursa Vila del Papiol va tornar a convertir el matí de l’1 de maig en una gran
jornada de participació popular al voltant de l’esport.
La trobada va batre un nou rècord de
participació amb més de 650 inscrits.
El bon temps i la gran afluència de públic van reforçar una jornada que ja és
un clàssic de les dates assenyalades del
poble.
En la categoria Absoluta, masculina i
femenina, els guanyadors van ser Paul
Sie Kwasi (amb un temps de 35.38) i

Hem recollit algunes dades (del dia
de la seva inauguració a 31 de desembre) que ens parlen de la importància
d’aquest equipament municipal per al
nostre poble:
W
W
W
W
W
W
W
W

Dies de servei: 165
Usuaris inscrits: 1.101 (31 de març)
Mitjana diària de visites: 129
Mitjana de préstecs al dia: 45
Mitjana mensual d’usuaris que es
connecten als ordinadors: 316
Participants en les activitats: 3.554
Nombre de visites escolars: 10
Cursos de formació permanent: 4. Y

Festa de la Cirera
El cap de setmana de l’1 i el 2 de juny
el Papiol va acollir la XXXI edició de la
Festa de la Cirera, una de les celebracions més emblemàtiques del calendari
festiu del poble. Enguany, tot i que el
pressupost es va reduir en un 50% i no
hi va haver tanta activitat com en anys
anteriors, el poble va seguir participant
d’una de les festes més seves.
La Festa de la Cirera va anar acompanyada d’un mercat ple d’animació, de
cercaviles, actuacions musicals, espectacles i activitats per als més petits; de
la venda de productes d’horta del Papiol
a la plaça de l’Església; de la clàssica
exposició de cireres al Castell del Papiol
i del mercat tradicional de pagès als
carrers del nucli antic.
Com a novetat, el diumenge 2 de juny
es va inaugurar el primer mercat de
Trasto del Papiol, un mercat d’intercanvi
d’objectes de segona mà. Y

L’Orange puja de categoria

L

’Orange Club Esportiu el Papiol
ha tornat a ascendir de categoria
en acabar segon de la lliga de futbol
sala en la qual ha participat durant
aquesta temporada. D’aquesta manera, completa el seu quart ascens en
els últims anys. En sis temporades ha
pujat de la 3a categoria del futbol sala
a la categoria Preferent, on jugarà a
partir de setembre. L’Ajuntament felicita a tots els integrants de l’Orange
Club Esportiu el Papiol pels seus èxits
esportius. Y
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l’agenda del papiol

gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre

7/8
setembre

Aplec de
la Salut

11

setembre

DIADA
NACIONAL
DE
CATALUNYA

Després del període de vacances
d’estiu, l’inici del curs polític i i social al Papiol comença l’11 de setembre on, com cada any, davant
del monument del poble a Rafael
Casanova, els papiolencs i papiolenques celebrem conjuntament
la Diada Nacional de Catalunya.
L’ermita de la Salut del Papiol acollirà el tradicional aplec que reuneix els
papiolencs i papiolenques a principi
del mes de setembre. Vetlla, missa,
sardanes, dinar popular, havaneres i
diferents activitats organitzades per
diverses entitats del Papiol tindran
lloc a l’esplanada de l’ermita de la
Salut amb el clàssic ambient distès i
festiu que caracteritza aquesta festa
tan nostrada.

15

setembre

Els comerciants
fan festa
Amb el sorteig de viatges sorpresa
i actuacions infantils per a tots els
papiolencs.
A les 18 h. a la Biblioteca Municipal
del Papiol Valentí Almirall.

NOVA CAMPANYA
ELLS
TENEN UNA
NECESSITAT;
TU, UNA
RESPONSABILITAT

L’Ajuntament del Papiol ha començat
una campanya per recordar a tots els
papiolencs i papiolenques que tenen
gossos la importància que té que en
recullin els excrements quan passegen
pel carrer. ‘Ells tenen una necessitat; tu,
una responsabilitat’ és el missatge de
la campanya.
L’Ajuntament també recorda que l’ordenança del municipi sobre tinença
d’animals preveu sancions mínimes de
300 euros per no recollir els excrements.

5-12-17
setembre

INICI DE curs

BUTLLETÍ DIGITAL DE L’AJUNTAMENT
El servei de Premsa de l’Ajuntament
del Papiol edita cada setmana un
butlletí digital per a totes aquelles
persones que vulguin seguir de prop
l’actualitat de la gestió del mateix
Ajuntament del Papiol. Aquest butlletí
digital conté la suma de les últimes

novetats tant d’agenda, com del tauler
d’anuncis, com de les notícies del web
municipal. S’enviarà a la gent que
així ho sol·liciti via correu electrònic.
Podeu apuntar-vos al butlletí digital al
mateix web de l’Ajuntament, a l’adreça
www.elpapiol.cat.

Escola Bressol “El Cucut”.
5 de setembre
CEIP Pau Vila.
12 de setembre.
Escola Municipal de Música.
17 de setembre.

