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Que ningú no quedi enrere
El títol defineix la voluntat de totes i tots nosaltres per treballar en aquesta línia.
Que ningú no quedi enrere es més que una frase. Que ningú no quedi enrere és
un treball ingent amb els diversos departaments de l’Ajuntament del Papiol, les
escoles, el centre de dia, les entitats...
Que ningú no quedi enrere ha significat ampliar i dotar constantment el pressupost
municipal per fer front a l’increment de lots d’aliments, ajuts al consum, ajuts al
lloguer, beques, ajudes de menjador...
Ha estat fer obres i reformes per millorar els espais on s’han de realitzar les
activitats escolars i esportives.
Ha estat invertir en el consultori local per tal de poder recuperar l’atenció mèdica.
Ha estat incrementar la despesa en temes de transport.
És i serà preveure ajuts a col·lectius necessitats i al comerç del poble.
Que ningú quedi enrere és, en definitiva, l’esforç de molta gent per fer totes les
polítiques necessàries d’ajut i suport a tot aquell que ho necessiti.

Butlletí Informatiu de l’Ajuntament del Papiol
Av. de la Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel. 93 673 02 20 · Fax. 93 673 15 39
papiol@elpapiol.cat · www.elpapiol.cat
www.facebook.com/Ajuntament-del-papiol
Edita: Ajuntament del Papiol
Redacció i edició: Virgínia Olveira Errecart (Departament de Comunicació)
Fotografia: Ajuntament del Papiol, Oriol Pagès, Gerard Campderrós,
Enric Macià i cortesia dels protagonistes
Correcció lingüística: Ester Sànchez Roig
Producció: Opac, taller creatiu
Dipòsit legal: B-20.160-2015
Tiratge: 2.100 exemplars

Compromesos amb aquesta idea i en aquesta missió, hem dut a terme aquestes
polítiques, que seguirem duent a terme mentre sigui necessari.
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Evitar brots marca la
pauta de tot el que es fa.

Ho estem fent

Normalitat atípica
Amb molta incertesa i amb moltes ganes, arreu s’ha reprès l’activitat escolar presencial. Hem vist un
inici de curs que fa un any ens hauria semblat inversemblant. Al Papiol, a més, s’ha tornat a prestar
presencialment el servei ambulatori. En aquest context de normalitat atípica i canviant, prioritzar la
seguretat per evitar brots de coronaviurs marca la pauta de tot el que es fa.

Reclamar la reobertura de l’ambulatori
Les peticions per
a la reobertura del
consultori no s’han
deixat de fer mai.

L’atenció pediàtrica i la relacionada amb
la COVID-19 es manté al CAP la Granja
(Molins de Rei) per evitar situacions
de risc, ja que l’ambulatori papiolenc
només té una sala d’espera.

Durant l’estiu, l’Ajuntament ha fet
una inversió en les instal·lacions
del consultori de cara a la reobertura.
D’altra banda, el Papiol compta
amb tres equipaments educatius
que l’Ajuntament ha de mantenir en
bones condicions.

S’ha fet i s’està fent un esforç
col·lectiu per part de centres,
alumnat, famílies i Ajuntament
per iniciar el curs amb les classes
presencials a l’Escola Pau Vila
(Infantil i Primària), a la llar
d’infants El Cucut i a l’Escola de
Música i Dansa.
Al Papiol, com a tot Catalunya,
la nova manera d’anar a escola
s’està basant a distribuir l’alumnat
en grups estables de convivència,
més reduïts que els del curs
passat, i evitar el contacte entre
infants de diferents grups.

Per això:

Els infants surten al pati a
hores diferents.

S’han dividit espais per tenir
més patis i, d’altra banda,
durant les hores de pati i
de menjador, s’han habilitat
altres espais com a patis
escolars, com el pati de
l’Escola de Música i Dansa,
la plaça del Dr. Barberà i el nou
parc de l’1 d’Octubre. L’Escola
Pau Vila disposa disposa ara
de 7 patis i el Cucut, de 3.

El gimnàs de l’Escola Pau Vila
s’ha habilitat com a segon
espai de menjador.

A banda, els lavabos de les
escoles es netegen més
sovint.

Les entrades i sortides es
fan per torns i per diferents
accessos. S’han fet accessos
nous als diferents centres
per evitar aglomeracions: 4
entrades i sortides a l’Escola
Pau Vila i 2 entrades i sortides
a la llar d’infants El Cucut.
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L’Escola Pau Vila,
amb uns 380 alumnes,
compta enguany
amb 7 patis!
1 pati a l’Escola de Música
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per setmana. En qualsevol cas, l’atenció
presencial requereix cita prèvia.

Fer possible l’escola
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Les peticions del Papiol a Salut per
a la reobertura del consultori local no
s’han deixat de fer mai. Salut el va
reobrir parcialment el 15 de setembre.
L’ambulatori va tornar a prestar
els serveis d’infermeria i medicina;
d’entrada, dos matins a la setmana. Les
extraccions de sang es van reprendre
abans de vacances, també dos cops
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1 pati al parc de l’1 d’Octubre

Escola
Pau Vila

1 pati a la pl. del Dr. Barberà
2 patis per a primària a l’Escola Pau Vila
2 patis per a infantil a l’Escola Pau Vila
Poliesportiu
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Fem poble

El nostre entorn ens
dona qualitat de vida:
passejar o fer exercici a
la natura no té preu.

Vida saludable
amb esport
“Hem fet uns casals
segurs, amb molta
participació i sense cap
contagi”.

No s’ha deixat de
fer exercici

Quan va començar el desconfinament,
l’entorn papiolenc ens va brindar qualitat de vida: poder passejar o fer exercici a la natura s’ha demostrat que no
té preu.

casals d’estiu per als infants i joves del
Papiol. Joan Borràs, alcalde i regidor
d’Esports: “hem fet uns casals segurs,
amb molta participació i sense cap
contagi”.

Seguint els
protocols

Passat l’estiu, les activitats presencials
del CEM continuen, en constant adaptació a les exigències de seguretat sanitària de la “nova normalitat”.

Com ens ho vam fer els papiolencs i les
papiolenques per continuar en forma
quan no podíem sortir? Amb voluntat
i imaginació. Per lliure o a través de
les moltes propostes del món digital;
el CEM el Papiol, per exemple, va fer
una oferta gratuïta i virtual a través de
la plataforma Ens movem!

El Centre Esportiu Municipal (CEM) va
reprendre bona part de l’activitat presencial el juny, i ho va fer amb tots els
protocols exigits per evitar contagis de
coronaviurs.
Durant el juliol, les instal·lacions del
complex van acollir les activitats dels

L’Esport Base i la resta d’entitats esportives també han reprès l’activitat,
sempre amb l’objectiu prioritari de preservar la salut. “S’estan seguint totes
les normatives i protocols”, diu Borràs.
També es vol posar separacions a la
pista del Poliesportiu per evitar que es
barregin els grups estables.

Foto: Mitja del Castell.

Aprofitant el temps

Fer exercici físic ajuda a tenir una vida sana en molts
aspectes. Aquesta veritat ha pres encara més valor
després del duríssim confinament de la primavera, uns
mesos en què mantenir-nos actives i actius va ser vital.

El Papiol és un poble molt esportista.
Una prova de la prioritat que el Papiol
dona a l’esport és que el Complex Esportiu Municipal ha tingut menys baixes
que els centres d’altres poblacions.
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Des de la Regidoria d’Esports es treballa perquè tothom tingui accés a la pràctica de l’esport; per mantenir cuidades les
nostres instal·lacions i els diferents espais que tenim per fer
activitats esportives.
Durant el temps que les instal·lacions i espais per a l’esport
van estar tancats a causa de l’estat d’alarma, l’Ajuntament va
aprofitar per fer-hi treballs: alguns ja estaven previstos; d’altres han estat sobrevinguts, com la reparació del tancament
de la coberta de la piscina. S’hi han invertit uns 100.000 €.

L’enllumenat ara és de llum LED. Això
representa Això representa una millor
il·luminació i un estalvi energètic d’un
50%. S’ha de fer el mateix al Poliesportiu.

FUTBOL

S’ha fet nou el paviment dels vestidors
per millorar la impermeabilitat.
El personal de manteniment del CEM
va aprofitar el confinament per buidar
la piscina gran i deixar el vas com nou.

La gespa ara és nova i més resistent.
PISCINA
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Anem endavant

Contínuament
fent feina
La feina de l’Ajuntament a carrers, equipaments, infraestructures i serveis mai no té final i es va fent una
cosa darrere de l’altra. Jordi Bou, primer tinent d’alcalde i regidor d’Obres i Serveis, ho ha dit en més d’una
ocasió: “Anem fent segons les nostres possibilitats i a mesura que rebem subvencions; encara hi ha feines
pendents, però hem millorat serveis bàsics com el clavegueram”.

JOC SEGUR
L’Ajuntament ha rebut una subvenció de Diputació
de Barcelona per desinfectar els jocs dels parcs infantils i les fonts públiques.

CLAVEGUERAM
SANEJAT
S’han reparat 80 metres de clavegueram vell i malmès
a l’avinguda de la Generalitat, entre Balmes i Ignasi
Iglésias. També es posarà fi al vell problema del carrer
de Sant Antoni: quan plou molt, el clavegueram no té
prou capacitat per recollir tota l’aigua. Encara hi ha un
tram en aquest carrer sense clavegueram. L’actuació
de Sant Antoni costarà uns 250.000 €.

P

CARRERS SEGURS

DESPERFECTES
SOLUCIONATS

OPCIONS PER
APARCAR

Al carrer de Francesc Macià s’ha col·locat una barana
que substitueix un tram de mur malmès. És igual que la
nova barana del carrer de la Llibertat.

Les pluges de final d’abril van causar algunes esllavissades al Papiol; la més important, al costat de l’escola
bressol. S’ha fet un mur de contenció per evitar que
passi de nou.

S’ha habilitat un aparcament lliure al solar de l’antiga Granja Gené, s’ha il·luminat l’espai s’hi ha fet una
rampa d’accés. En aquests terrenys s’han de construir habitatges amb una gran zona verda.
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T’informem

Que ningú no quedi enrere
Els pressupostos municipals expressen el que els ajuntaments planifiquen fer al llarg de
l’any. Entrem al tram final d’un any molt inesperat, imprevisible i inestable i això ha afectat els
pressupostos de tothom. A l’Ajuntament del Papiol s’està acabant de fer balanç econòmic de
2020 i s’està esbossant el pressupost per al 2021.

Voluntat del govern per al 2021:

Com serà
el pròxim
pressupost
municipal?
Malgrat que el 2021 heretarà
una crisi greu, el govern papiolenc té la voluntat de proposar uns pressupostos amb
els mateixos objectius que els
darrers anys i de fer-ho amb
el consens de l’oposició.

No apujar l’IBI
• L’actual govern ha mantingut l’IBI congelat des de 2016.

Aconseguir fonts d’ingressos alternatives
als impostos, com subvencions d’altres
organismes públics
• Les subvencions, ajuts i cànons han estat els últims anys una font d’ingressos important per a l’Ajuntament per tirar endavant projectes beneficiosos per al poble.
• El 2020 se n’han tornat a rebre.
• Gràcies a subvencions de l’AMB, l’Ajuntament podrà tornar a desenvolupar un pla d’ocupació que permeti oferir feina temporal a l’Administració,
a la Brigada Municipal, per exemple.

Que ningú no quedi enrere
• Els darrers anys s’han anat incrementant al Papiol les prestacions dels
Serveis Socials Municipals; i des que va començar la crisi de la COVID-19
se n’han augmentat notablement.
• La voluntat de cara al 2021 és continuar donant molta importància a les
partides destinades al benestar social per tal que ningú no quedi enrere.

Prop de 2 milions
d’euros per millorar
el Papiol
El Ple de l’Ajuntament del Papiol va
aprovar al juliol destinar 1,9 milions
d’euros per a millores del Papiol.

Front a l’emergència
social
Govern i oposició van aprovar al juny
un pla que preveia una inversió inicial
de 200 mil € per afrontar les emergències socials. Moltes de les mesures del
pla ja s’estaven aplicant des de l’inici
de la crisi.

Amb la crisi de la
COVID-19 les prestacions
dels Serveis Socials
Municipals han
augmentat notablement.
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Tu fas Papiol

13

Fem memòria

‘90 anys d’esport
al Papiol’

Els Amateurs la UE Papiol
han ascendit de Quarta a
Tercera Catalana.

Campions de lliga
temporada 2019-2020!
Els joves papiolencs d’aquesta foto, jugadors i equip tècnic,
integren l’equip Amateur masculí de la Unió Esportiva Papiol.
Aquesta temporada 2020-2021, la jugaran en una categoria superior a la de la temporada passada. Els Amateurs de la UE
Papiol han ascendit de Quarta a Tercera Catalana.
Els integrants de l’equip (jugadors i equip tècnic): Jordi Clotet,
Ian Pérez, Sergio Vázquez, Josef Valverde, Pepe Carmona, Iván
García, Alex Pedraza, Giancarlo Pascua, Rubén Jodar, Agustín
Sanchís, Marc Muñoz, Toni Molina, Martí, Roger Andreu, Ciscu
Delgado, Kevin Liesegang, Arnau Viñeglas, Ivan Chavero, Jofre
Sanchís, David García, Albert Coll, Sergi Julià, Cristian Rodríguez, Youssef Joudi, Marc Porras, Marc Méndez i Gerard Granados.
El futbol ha estat sempre una activitat molt popular al Papiol. De
fet, la Unió Esportiva Papiol va ser el primer club esportiu que
es va fundar al Papiol, el 1922. Així s’explica en el llibre 90 anys
d’esport al Papiol, fet pel Museu del Papiol.

Néixer al Papiol
Al Papiol, els parts es van deixar
d’atendre a les cases a mitjan de la
dècada dels 60 del segle XX, quan
les mares van començar a donar a
llum a l’Hospital de la Maternitat de
Barcelona de manera generalitzada.
Fins aleshores, les criatures papiolenques naixien en un llit a casa.

Hi ha moltes maneres de narrar com
canvia un poble. El Museu del Papiol ha
fet tota una feina que ens explica com
ha anat canviant el nostre poble a través
de les activitats esportives que s’hi han
practicat a cada moment.
El llibre 90 anys d’esport al Papiol reuneix el mateix que va ser objecte de l’exposició que el juny de 2019 va fer el Museu al voltant de la història de l’esport al
nostre poble.
El llibre es pot adquirir en alguns establiments comercials locals: la Tendeta,
la Copisteria, el Supermercat Condis i
l’Estanc.

El llibre es pot adquirir
en alguns establiments
comercials del Papiol.

va anar esvaint en acabar-se els parts
als domicilis.
Actualment, la majoria de nens i nenes
del Papiol en la partida de naixement
dels quals consta el Papiol, neixen ara
a l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues.

Durant molts anys, la Quima, papiolenca, va ser la llevadora del nostre poble. Vivia a la casa on ara hi
ha l’Estanc, on va néixer i on també
tenia la consulta. I a on, a l’estiu,
s’allotjaven alguns estiuejants.
La Quima va coincidir amb el doctor
Barberà, qui durant quatre dècades
va ser el nostre metge de família.
Entre tots dos assistien les parteres
als seus llits. Si el part no es preveia
complicat, el metge no hi havia d’intervenir i era ella qui les assistia. Antigament, hi havia llits amb capçals de
barrots reforçats, perquè les dones
no els trenquessin en fer força per
empènyer.
La Quima va exercir durant molts
anys de llevadora del Papiol. Quan
es va jubilar, la van substituir altres
llevadores, com la Gemma. Però
amb els anys, la necessitat de comptar amb una llevadora al Papiol que
ajudés les criatures a venir al món es

Fins a mitjan dels
anys 60, les criatures
papiolenques naixien
en un llit a casa.
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Portaveus
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Al costat de la nostra gent

Ens mereixem molt més

Seguim endavant!

La gran prioritat ha de ser l’habitatge públic

Al Papiol tenim una varietat de comerços de diferents sectors
que cobreixen una bona part de les nostres necessitats. La
vitalitat i la qualitat dels nostres comerços és molt important
per al nostre municipi.

Comença un nou curs polític amb una nova normalitat, però sembla
que amb el mateix tarannà.

El que semblava que mai no arribaria, ja ha arribat: l’inici del curs
escolar. Però per arribar-hi, tots hem hagut de fer molta feina:
educadors, tècnics, l’equip de manteniment... Han fet mans i
mànigues durant l’estiu i les setmanes prèvies a l’inici de curs per
tal que tot estigui a punt i que les nenes i els nens del Papiol puguin
començar aquest curs escolar, però que també puguin fer esport,
puguin anar l’escola de música o a l’esplai.

L’accés a un habitatge digne és segurament un dels problemes més
greus que tenim com a societat; i al nostre municipi també veiem com
aquest dret cada cop s’està convertint en més inassumible per a les
noves generacions.

Des de la Regidoria de Comerç hem posat en marxa diferents
estratègies per tal d’ajudar els nostres comerciants en aquest
difícil any de pandèmia.
Hem concedit una major ocupació de terrasses a la via pública
per tal d’ajudar en la recuperació d’aquest sector i aconseguir
espais més ventilats per a la clientela.

Vam iniciar el confinament amb la notícia que s’havia iniciat una prova
pilot amb contenidors intel·ligents al Trull i al Puigmadrona. Aquests
contenidors “tenen com a finalitat identificar el comportament
reciclador individual de la ciutadania”, segons se’ns explicava a la
revista Som Papiol de març de 2020.
El mes de juny de 2020 l’Ajuntament ens facilita les dades de resultats
preliminars de la prova. Les dades fan referència a la participació,
al nombre d’obertura dels contenidors, a les incidències amb els
dispositius o amb les empreses i als infractors durant la prova. Així
com ens ofereixen dades de la recollida selectiva de la totalitat del
municipi.

Estem acabant de perfilar una campanya de suport al comerç
local amb un seguit de vídeos de promoció dels nostres comerços.

I es deixa ben clar que “La prova pilot s’està portant a terme
aproximadament a un 6 % de la població i no hi ha cap possibilitat
de poder separar els quilos recollits separadament de la resta del
municipi”.

Comptem amb l’empenta de la Unió de Comerciants del Papiol (UCP), que organitza cada any el sorteig d’estiu. A causa de
la COVID-19, enguany no s’ha pogut fer de manera presencial
amb tota la gent que els hagués agradat.

Aleshores, podem avaluar amb aquesta prova l’objectiu principal
dels contenidors?

En l’àmbit de joventut, estem elaborant el Pla Municipal de Joventut del Papiol com a eina de planificació estratègica per
assolir polítiques de qualitat pel jovent del poble.
Finalment, per acabar, recordem que portem des de març reforçant l’àmbit de polítiques socials, tant amb personal com
econòmicament, per tal que ningú quedi enrere en aquesta
pandèmia de la COVID-19.

Des de fa molts anys els veïns i veïnes del Papiol actuem de forma
responsable i cívica en matèria de reciclatge. Els nostres nivells de
recollida selectiva han augmentat de forma progressiva i actualment
estem al 55,5 %. I ho hem de seguir fent; i així ho farem.
Però, si la prova pilot no permet saber com destriem les escombraries,
com sabem que funciona i que millorarà els nostres nivells de
recollida selectiva?
Quina serà la dada que defineixi el bon resultat, el nombre
d’obertures? Serà una dada suficient per justificar la implementació
a tot el municipi?
Actualment tenim una prova pilot en marxa amb un disseny molt
discutible, però tindrem l’oportunitat d’acabar decidint?
Els ciutadans ens mereixem més informació i molta més participació.

Durant l’estiu hem estat treballant per poder deixar unes escoles en
condicions, amb uns bons accessos i uns patis preparats. També
s’ha fet molta feina en l’àmbit administratiu per començar un curs
polític amb molta empenta i poder començar diferents obres:
• La reurbanització del carrer de Francesc Macià, el tram entre el
carrer del Dr. Flèming i el carrer del Cardenal Casanyes.
• La reparació de la claveguera del carrer de Sant Antoni, obra
necessària per eliminar els problemes que pateix el carrer sempre
que hi ha aiguats.
• La reforma de dues antigues cases dels mestres per fer habitatge
social d’emergència.
• La col·locació d’una tanca al Parc Agrari resseguint el camí per
evitar que els porcs senglars facin malbé les collites dels pagesos
del Papiol.
I amb els tècnics de Festes i Cultura treballem per poder reprendre
algunes activitats culturals i festives amb les millors condicions
sanitàries possibles; ens hem saltat el nostre tradicional Aplec de la
Salut, però hem de pensar que algunes activitats s’han de poder fer.
Hem d’estar preparats i, de mica en mica, si la situació sanitària ho
permet, el nostre teixit social i cultural ha de tornar a la normalitat;
ens ho mereixem!
Tanco aquest escrit agraint la feina a tota la gent que segueix
treballant de forma incansable, vetllant pel benestar de totes les
papiolenques i els papiolencs: els sanitaris, la Policia Local, els
Serveis Socials, l’equip de mestres... A tots, gràcies. Seguim
endavant!

Actualment el Papiol no compta amb cap habitatge social ni aquest
govern municipal destaca per unes polítiques públiques d’assessorament
i d’ajudes en l’àmbit de l’habitatge.
Durant aquests dies es farà la segona i última sessió del Pla Local
d’Habitatge, en què el govern municipal voldrà donar per tancat aquest
document sense cap tipus de participació ciutadana. Tampoc no es
va buscar cap consens durant la modificació pressupostària aprovada
abans de l’estiu per fer front a l’emergència sanitària i social que vivim
actualment. Es van incloure inversions i despeses que hipotequen les
finances municipals dels propers anys en equipaments que fins ara no
s’havien explicat enlloc i indirectament estem relegant un cop més una
política ambiciosa en l’àmbit de l’habitatge públic.
Des de la CUP continuarem pressionant perquè l’Ajuntament disposi
d’habitatge públic de lloguer i d’emergència social i perquè es facin
polítiques actives per informar i assessorar la població per evitar els
desnonaments i la pobresa energètica tot desenvolupant la Llei 24/2015,
aprovada al Parlament gràcies a una ILP impulsada per la PAH.
Fa unes setmanes, també, la pressió del Sindicat de Llogateres va
aconseguir que el Parlament aprovés una nova Llei de Regulació dels
Lloguers i inicialment el Papiol no està inclosa en aquesta regulació
malgrat que el preu mitjà del lloguer ha passat de 518 a 704 euros
entre 2016 i 2018. Demanarem que l’Ajuntament de Papiol, seguint
els mecanismes previstos en aquesta llei, demani a la Generalitat que
també s’apliqui aquesta nova llei al nostre municipi. En habitatge portem
moltes dècades de polítiques públiques nul·les. Ara és el moment de
posar-se les piles!

L’Ajuntament recomana

Si vols trobar feina

On som
C. de Narcís Monturiol, 24 (Polígon Industrial Sud)
Horari
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h
Telèfon
93 673 16 95
Adreça electrònica OPEP
papiol.opep@elpapiol.cat
Adreça electrònica Borsa de Treball
papiol.borsatreball@elpapiol.cat
Facebook
Oficina de Promoció Econòmica del Papiol

Orientació

Ofertes
T’informem d’ofertes
de feina adequades al
teu perfil laboral.

Et facilitem estratègies i recursos
perquè accedeixis al món
laboral: t’ajudem a buscar feina
segons les teves competències,
a desenvolupar-te en un procés
de selecció, a contrarestar
els punts dèbils del teu CV i a
potenciar-ne els forts.

Més informació local a:
fb.me/elpapiol

Formació
T’ajudem a tenir una
bona preparació perquè
tinguis més i millors
oportunitats en el món
laboral.

