
Abril 2022  |  Núm. 24
Butlletí d’Informació Municipal
Ajuntament del Papiol Celebrem!



Joan Borràs i Alborch
L’alcalde

Ajuntament del Papiol  93 673 02 20
Policia Local   93 673 20 00
Consultori local  93 673 15 35
Servei d’urgències mèdiques CatSalut  061
Emergències   112
Atenció contra la violència masclista  900 900 120

Equipaments i serveis municipals
Biblioteca Valentí Almirall  93 673 22 46
Casal de la Gent Gran Alexandre Figueras  93 673 16 53
Casal de la Dona  93 673 11 95
Centre de Dia Josep Tarradellas  93 673 01 90
Complex Esportiu i piscines  93 673 27 54
Deixalleria    93 673 17 24
Escola de Música i Dansa M. Pongiluppi 93  673 08 03
Espai infantil i juvenil el Punt  93 673 29 52
Jutjat de Pau   93 673 02 20
Llar d’infants el Cucut  93 673 12 79
Oficina de Promoció Econòmica  93 673 16 95
Pavelló Poliesportiu  93 673 03 77
Pistes de Tennis i Pàdel  93 673 27 54
Serveis Socials  93 884 59 69

Altres
CAP La Granja (Molins de Rei)  93 668 77 11
Cementiri Comarcal de Roques Blanques  93 673 05 35
Correus El Papiol  93 673 02 40
Creu Roja de Molins de Rei  93 668 18 18
Escola Pau Vila  93 673 00 22
Institut Bernat el Ferrer (Molins de Rei)  93 668 37 62
Institut Lluís de Requesens (Molins de Rei) 93 680 24 38
Parròquia de Santa Eulàlia del Papiol  93 673 01 21

Subministraments (Avaries)
Aigües de Barcelona  900 700 720
Gas Natural   902 350 053
Gas Natural (urgències)  900 750 750
Fecsa-Endesa  800 760 706

Subministraments (Atenció al client)
Aigües de Barcelona  900 710 710
Gas Natural   900 100 251
Fecsa-Endesa  800 760 333

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: Virgínia Olveira (Departament de Comunicació)
Edició: Virgínia Olveira
Fotografia: Ajuntament del Papiol i cortesia dels protagonistes
Foto portada: Camps de cirerers desapareguts. Autor: Tomàs Flores 
Campodarbe
Correcció lingüística: Ester Sànchez Roig
Producció: Gráficas Fersosa
Dipòsit legal: B-20.160-2015
Tiratge: 2.100 exemplars

El mandat 2019-2023 es recordarà com 
el mandat de la covid-19. Els programes 
electorals i els plans de treball sorgits 
de les eleccions municipals de 2019 van 
haver de deixar pas a un assumpte tan 
important i urgent com la gestió de la 
pandèmia. 

Els ajuntaments ens hem reinventat per 
afrontar una situació desconeguda, per a la 
qual no teníem experiència: hem hagut de 
dissenyar noves polítiques d’ajut a la gent; 
hem ampliat i millorat els serveis socials 
per tal d’arribar a totes les necessitats 
possibles; hem fet noves polítiques 
de promoció econòmica, de suport al 
comerç; hem treballat amb l’escola perquè 
cap alumne quedi enrere; hem congelat 
i ajornat pagaments, i hem destinat 
els estalvis de l’Ajuntament a cobrir 
necessitats causades per una pandèmia 
que va començar sent sanitària i que ha 
acabat sent també social i econòmica.

Passada la sisena onada, s’ha obert una 
nova finestra d’oportunitat que volem 
aprofitar al màxim. Hem recuperat bona 
part dels projectes aparcats durant la 
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pandèmia: estem urbanitzant el carrer 
del Papiol de Baix; hem pactat amb 
la Generalitat l’inici de les obres de 
millora hidràulica del torrent de les 
Argiles; estem construint el Pumptrack; 
hem aprovat definitivament el projecte 
d’obres dels carrers de l’Abat Escarré i 
de Barcelona; s’ha adjudicat el projecte 
de l’espai cultural polivalent, i, enguany, 
finalitzarem les obres de l’ambulatori. 
Tot això, i més, és el dia a dia del Papiol 
del present. 

També treballem en el futur. Un cop 
aprovat el projecte urbanístic per crear 
dos itineraris que connectaran el Parc 
Agrari i Collserola, el camí dels Colors 
i el camí de les Argiles, hem aprovat 
inicialment el Pla parcial d’ampliació 
del polígon industrial, un nou espai per 
a noves activitats i una oportunitat per 
a nous llocs de treball. Aquests i altres 
documents que s’estan redactant i 
aprovant formen part d’aquesta mirada 
de futur.

Com veieu, obres de present i projectes 
de futur del nostre poble. 
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Una nena s’acosta a una companya
i li demana un objecte.
L’hi demana amb tristesa.

La companya li respon que no,
que no l’hi dona, també tristament. 

Ho estem fent

L’assignatura s’ha plantejat per fer-se en 
grups d’entre nou i dotze alumnes; una 
hora i mitja a la setmana cada grup. Els 
cursos de 4t, 5è i 6è van estrenar l’as-
signatura i la van fer del setembre de 
2021 al gener de 2022. 1r, 2n i 3r van co-
mençar-la al febrer i l’acabaran al juny.

Les classes, les imparteix l’Oriol Altimir, 
un jove actor amb experiència com a 
professor de teatre per a infants i que 
s’ha integrat a l’equip docent de l’Esco-
la del Papiol. 

Tot el claustre està molt content amb 
aquest projecte i la llarga llista d’avan-
tatges que aporta incloure el teatre en 
l’educació dels infants.

Ficar-se dins la pell del 
personatge

El teatre és un joc que pot ser molt ex-
citant i motivador, a banda que poten-
cia l’educació emocional dels infants, 
fomenta l’empatia i ajuda a comprendre 
que hi ha diferents maneres de veure 
el món i d’abordar els conflictes. Quan 
l’Oriol els proposa que inventin situaci-

Teatre,
la nova assignatura 
de l’Escola Pau Vila

ons en molt poc temps per represen-
tar-les a la classe té clar que els provoca 
a pactar i a arribar a enteses. 

El teatre, a més, afavoreix l’expressió 
verbal i corporal, estimula la creativitat 
i la imaginació i facilita que la canalla se 
socialitzi i es desinhibeixi. També que 
s’eduqui com a públic. El catàleg de be-
neficis és extensíssim.

L’alumnat també hi està molt engrescat, 
segons la valoració de l’Oriol i de l’En-
ric Naval, director de l’escola. Les cares 
que fan nens i nenes en sortir i entrar de 
l’auditori de l’Escola de Música, on fan 
el taller de teatre, corroboren que és així. 

Quant a la manera d’avaluar l’aprofita-
ment d’aquest taller, es fa igual que amb 
les assignatures de música i arts plàs-
tiques. 

Afavorir la participació i la 
igualtat d’oportunitats

El taller no està programat per acabar 
fent una representació, sinó que preval 
el que es fa a la classe i la formació tea-

tral. L’Oriol explica que es fa així per ga-
rantir la participació i inclusió de tothom: 
“Si la finalitat només fos fer espectacles, 
hi hauria el risc que només hi participes-
sin els infants amb més interès pel teatre 
o amb més aptituds teatrals”. 

De fet, un dels objectius perseguits amb 
aquest projecte per part de la Regidoria 
d’Educació de l’Ajuntament del Papiol, a 
banda d’enriquir l’educació, és garantir 
l’accés de tots els infants de l’escola a 
una activitat amb grans beneficis per al 
creixement personal, però que només 
es podia fer pagant.

El teatre potencia 
l’educació emocional, 
fomenta l’empatia i les 
diferents maneres de 
veure el món i resoldre 
els conflictes.

Es vol garantir l’accés de tots els infants de l’escola 
a una activitat que només es podia fer pagant.

Un nen es dirigeix a una 
companya i li demana un 
objecte. Ho fa enfadat.

La companya li diu que no, 
també enfadada. 

Reconèixer amb quina emoció se’ls demanen les coses 
i respondre de la mateixa manera és un exercici que fa 
l’alumnat de primària de l’Escola Pau Vila del Papiol per 
treballar l’empatia.

Ho fa dins l’assignatura de teatre, la nova matèria del centre 
incorporada aquest curs al currículum acadèmic gràcies al 
finançament de l’Ajuntament del Papiol. 
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Fem poble

El 27 d’abril de 2012 es va inaugurar 
la Biblioteca Municipal Valentí Almirall 
del Papiol. Centenars de persones van 
assistir a la inauguració: tot un esde-
veniment per al poble. Aquella tarda, 
hi havia molta expectació per conèixer 
com era per dins el nou equipament, 
modern, gran i lluminós. Papiolencs i 
papiolenques feien cua a la porta per 
entra-hi per primer cop.
 
L’acte va comptar amb la presència del 
conseller de Cultura i del vicepresident 
segon de la Diputació de Barcelona en 
aquell moment, Ferran Mascarell i Fer-
ran Civil. L’Ajuntament del Papiol, la 
Generalitat i la Diputació de Barcelona 
van finançar-ne la construcció. 

D’entre les activitats que ofereix la Bi-
blioteca, una de les que té més èxit, 
que es fa regularment amb pares, ma-
res i nadons, és L’hora del conte. En 
10 anys, 2.600 participacions. D’entre 
les activitats més consolidades, desta-
quen els clubs de lectura, per a adults 
i infants, i les exposicions d’artistes 
locals.
 
És destacable, també, la col·labora-
ció de les diferents entitats locals 
amb la Biblioteca per fer del Papiol 
un poble amb una vida participativa, 
integradora, activa i rica culturalment. 

En quatre dècades, l’esdeveniment ha 
passat per diversos conceptes, for-
mats i emplaçaments, depenent dels 
moments. És una festa viva que es va 
adaptant a les circumstàncies, alhora 
que manté les arrels més genuïnes del 
poble i la seva identitat. 

Els darrers anys s’ha treballat per po-
tenciar la festa i fer-la arribar més en-
llà per donar-la a conèixer fora de les 
fronteres del Papiol. 

Aquesta festa és un evident homenat-
ge a la vida, a la terra, als seus fruits i 

40
anys de la 
Festa
de la

Cirera

              de la Biblioteca

Jordi Bou, regidor 

de Festes, Cultura i 

Agricultura: “La Festa 

de la Cirera arriba 

enguany a la 40a edició. 

Reserveu el primer cap 

de setmana de juny per 

celebrar-ho!”

La Biblioteca ha rebut 
una mitjana de 26.000 
visites l’any i té una 
afluència diària d’entre 
30 i 40 persones. 

ANYS EN XIFRES

La Biblioteca ha rebut més 
de 260.000 visites.

Té una afluència diària 
d’entre 30 i 40 persones. 

Més de 2.176 usuaris i 
usuàries tenen el carnet de 
la Biblioteca del Papiol.

S’han fet prop de 96.000 
préstecs, de qualsevol tipus 
de documents.

Actualment, el fons 
documental de la Biblioteca 
és d’uns 16.000 exemplars 
(llibres, revistes, DVD, CD...).

Les visites dels alumnes 
de les escoles del municipi 
sumen més de 3.500.

S’han fet prop de 22.000 
usos del servei Internet 
i +, un servei de les 
biblioteques municipals que 
permet accedir a Internet 
i a eines d’ofimàtica des 
dels ordinadors que hi ha 
a disposició d’usuàries i 
usuaris.

Cada any se superen les 
1.600 connexions al servei 
de wifi.

260.000

30
40

2.176

96.000

16.000

3.500

22.000

1.600
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Fotografia de la tarda de la inauguració.
a la pagesia. En quaranta anys, l’es-
deveniment també ha posat en valor 
altres activitats econòmiques locals, 
com el comerç, els serveis, l’artesania, 
la restauració, la gastronomia o el tu-
risme.

Amb una visió de futur amb mirada 
llarga i amb l’objectiu de posicionar el 
Papiol al mapa com a població genu-
ïna que no ha perdut el tarannà de la 
vida de poble, els darrers temps s’està 
apostant per la Festa de la Cirera com 
el millor moment per descobrir, redes-
cobrir i gaudir el Papiol. 

Foto: Camps de cirerers del passat.
Autor: Tomàs Flores Campodarbe.
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Anem endavant

L’evolució dels 
Serveis Socials 

S’aposta perquè els Serveis Socials esdevinguin 
un pilar de les polítiques municipals. 

“Ara tenim un servei integral, pensat per a 
multituds de casos i situacions que afecten les 
diverses necessitats de la població”.

Augment de l’equip

L’any 2006 l’equip en plantilla dels 
Serveis Socials Municipals l’integraven 
una treballadora social i una treballadora 
familiar. L’equip s’ha anat engrossint 
i, actualment, són dues treballadores 
socials, dues educadores socials, 
una dinamitzadora sociocultural, 
una integradora social i una auxiliar 
administrativa. A més, s’hi afegeixen 
professionals externs que també 
presten serveis, com els de psicologia 
infantil i adulta o el de logopèdia.

Ja s’havia fet palès el progressiu 
increment de l’atenció i les prestacions, 

Increment
pressupostari 
La despesa per costejar els Ser-
veis Socials Municipals ha aug-
mentat de manera notable i sos-
tinguda. Actualment es destinen 
100.000 € més que el 2017. 

D’altra banda, però, els ingressos 
que rebem de la Generalitat per 
al finançament dels serveis no 
s’han incrementat en la mateixa 
proporció: només 20.000 € més 
respecte de 2017. 

La diferència, l’assumeix l’Ajunta-
ment amb recursos propis. 

però els darrers temps s’ha precipitat la 
tendència. “La pandèmia ens ha donat 
problemes, però també ens ha permès 
consolidar serveis i establir-ne de nous 
que feien falta”, diu Cristina Torrent, 
regidora de Serveis Socials.

Per fer front a les emergències, s’han 
hagut de sumar professionals a l’equip. 
La integradora, per exemple, s’hi va 
incorporar per donar suport a l’atenció 
domiciliària i minimitzar els efectes en 
l’alumnat de la bretxa digital causada 
per la pandèmia. S’hi ha quedat, cosa 
que ha permès desenvolupar altres 
tipus d’intervencions, relacionades 
amb l’acompanyament a menors i les 
seves famílies.

Millora de les 
instal·lacions

Davant l’increment de la plantilla i de les 
visites presencials, hem hagut d’ampliar 
les instal·lacions. Fa temps, els Serveis 
Socials es van trobar en circumstàncies 
semblants i van traslladar-se a les 
antigues dependències de l’escola de 
música.

Valoració 
Les professionals del Papiol comparen 
situacions i realitats i afirmen que 
l’oferta de serveis, prestacions i ajuts 
està a l’altura de la d’altres municipis de 

la comarca. Per posar-ne un exemple, 
el 2016 la Diputació de Barcelona va 
recomanar El Punt del Papiol com a 
model de referència per atendre les 
necessitats d’infants i adolescents i 
prevenir el risc d’exclusió social. 

Ampliació d’objectius

Els primers anys, els esforços dels 
Serveis Socials es van centrar en les 
persones grans. Després el focus s’ha 
anat estenent a la població infantil i, 
ara, a la juvenil. 

L’equip va començar a notar que 
progressava amb la consolidació de 
l’espai El Punt, ubicat a la Biblioteca 
Valentí Almirall des de 2013. 

Els objectius dels Serveis Socials del 
Papiol s’han pogut ampliar a mesura 
que s’afermaven serveis i emergien 
necessitats noves. Ara es treballa en un 
pla de joventut. 

Continuaran oferint activitats i projectes 
relacionats amb el conjunt de la infància 
i la joventut, enfocats sobretot en la 

Els darrers anys s’han incrementat al Papiol les prestacions de serveis, ajuts, beques i atencions des 
dels Serveis Socials Municipals. Els projectes socials s’han anat consolidant i l’aposta és que els 
Serveis Socials esdevinguin un dels pilars de les polítiques municipals. Factors diversos han afavorit 
l’evolució, com alguns canvis en les lleis, l’increment de finançament i la voluntat política dels diferents 
equips de govern.

prevenció. La filosofia és facilitar-los 
—a través de l’increment de beques, 
per exemple— l’accés a activitats 
extraescolars i a un lleure de qualitat.

Planificació del demà

L’equip considera que l’atenció 
assistencial al Papiol ha millorat 
considerablement. “Ara tenim un 
servei integral, pensat per a multituds 
de casos i situacions que afecten les 
diverses necessitats de la població 
—explica Joan Borràs, l’alcalde—, i 
podem oferir ajuts contra la pobresa 
energètica, targetes moneder per a 
alimentació...”.

El plantejament que es fan de cara al 
futur és optimitzar al màxim tots els 
recursos consolidats i fer un pas més 
en el desenvolupament de projectes 
comunitaris, d’inclusió social, sobre 
vellesa activa i sobre la dona. 

Calculen que els resultats de la feina 
que estan planificant es començaran a 
notar el 2023. 
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T’informem

Continuïtat del programa d’actuació 
municipal d’habitatge 
El pla, que es va començar a implementar fa un any, orienta les polítiques municipals en matèria 
d’habitatge. 

Atendre
les situacions
de pobresa
habitacional

Augmentar el 
parc d’habitatge 

Limitar el preu 
del lloguer 

Mantenir les
llars en bon
estat i
millorar-ne
l’eficiència
energètica

Anar per davant 
per prevenir
situacions 
d’emergència

S’han rehabilitat dues de les antigues cases dels mestres per destinar-les a 
casos d’emergència social. S’hi han invertit 120.000 € aproximadament. Ara 
es rehabilitarà una tercera casa. Els habitatges es gestionen des dels Serveis 
Socials.

A través dels Serveis Socials Municipals, es continuen gestionant diversos 
ajuts econòmics (propis o d’altres administracions) destinats a persones i 
unitats de convivència amb ingressos baixos i moderats amb dificultats per 
al pagament de la hipoteca, el lloguer o els subministraments bàsics.

L’Ajuntament ha obtingut sòl per destinar-lo a habitatge públic. 

L’Ajuntament està tramitant la declaració del Papiol com a àrea d’habitatge 
tens amb l’objectiu de limitar el preu del lloguer al municipi. 

Es continua duent a terme el programa Auditories i intervencions als habitatges 
en situació de pobresa energètica, impulsat per la Diputació de Barcelona. 
La finalitat és millorar l’eficiència energètica dels habitatges en situació de 
pobresa energètica, reduir les despeses de subministraments bàsics i millorar 
la qualitat de vida de les persones beneficiàries.

Es continua duent a terme el programa d’Arranjament d’habitatges, impulsat 
per la Diputació, adreçat a persones grans i persones amb discapacitats. 
La finalitat és garantir les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, 
habitabilitat i eficiència energètica mínimes dels seus domicilis.

L’impost d’obres continua tenint una bonificació, en casos concrets, per a 
determinats treballs de rehabilitació de les cases.

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

A través de l’OAC de Ajuntament del Papiol, es poden continuar sol·licitant 
els ajuts del Programa d’Adequació d’Habitatges del Consorci Metropolità de 
l’Habitatge. 

A través dels Serveis Socials Municipals, es continua fent una feina de 
seguiment de les situacions personals i familiars per evitar casos de pobresa 
residencial. El pla d’habitatge posa l’accent a atendre immediatament les 
situacions de pobresa residencial.

Joan Borràs, l’alcalde: “Destinem diferents 
partides del pressupost municipal de 2022 a 
habitatge. Hi destinem molts recursos i esforços, 
tenint en compte els nostres recursos limitats”. 

A través de l’OAC de l’Ajuntament, es poden continuar 
sol·licitant els ajuts del Programa d’Adequació 
d’Habitatges del Consorci Metropolità de l’Habitatge. 

Diners destinats a ajuts relacionats amb l’habitatge (previsió inicial 2022)

 Pobresa energètica Arranjament d’habitatges Lloguer Instal·lacions de plaques
  de gent gran  fotovoltaiques 
 
 10.000 € 5.000 € 7.000 € 20.000 €
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Tu fas Papiol

Primer punt
d’informació 
turística del 
Papiol

Fem futur

Els caps de setmana són dels 
moments preferits per visitar les 
pastisseries i per fer un volt turístic. 

El Papiol, els caps de setmana, rep 
força visitants que venen a gaudir del 
nostre entorn natural. Molts venen 
caminant des de Valldoreix per la 
muntanya.

També aprofiten per entrar a la 
Pastisseria Joan. “Hi ha molts 
visitants que ens demanen informació 
sobre el municipi i ens pregunten per 
rutes o llocs interessants del poble”, 
relata la Carme. Per poder donar 
una millor resposta a la clientela, la 
pastisseria s’ha adherit al programa 
Punts d’Informació Turística del Baix 
Llobregat.

Un cop acabin la formació, els 
pastissers passaran a formar part 
de la xarxa de punts d’informació 
turístics de la comarca, juntament 
amb altres espais, empreses i entitats 
com, per exemple, el restaurant Cal 
Pupinet de Castellbisbal, l’hípica Can 
Rafael de Sant Feliu de Llobregat o el 
berenador de Can Via de la Palma de 
Cervelló, entre molts d’altres. 

L’11 de setembre de 2022 farà 39 anys que es va inaugurar la Pastisseria 
Joan del Papiol, un negoci d’una família papiolenca: els germans Joan i 
Paquita Sánchez i el pare i la mare, Josep Sánchez i Montserrat Capellades.

Quan el Joan es va casar amb la Carme González, ella es va incorporar a 
l’equip. 

Avui també compten amb el Xavier i l’Albert, fills del Joan i la Carme, el futur 
generacional de l’empresa familiar.

El novembre de 2021 van obrir una segona pastisseria i un segon obrador a 
Sant Feliu de Llobregat. A ambdues botigues podem trobar les millors ulle-
res de tot Espanya, entre d’altres delícies, com els papiolets.

No hi ha fronteres

El Joan va començar com a aprenent 
de pastisser amb només 14 anys, a la 
botiga del seu cosí Francesc, a Gelida. 

En tornar de la mili, amb 22 anys, va 
obrir la botiga del Papiol, amb els 
consells del tiet Ferran, que tenia una 
pastisseria a Castellbisbal.

A la Pastisseria Joan treballen la 
pastisseria tradicional, l’especialitat 
del Joan. Quan el Xavier i l’Albert van 
tornar d’estudiar de l’estranger es 
van incorporar al negoci i van ampliar 
l’oferta a una pastisseria més moderna.  

L’Albert va treballar com a assessor 
en pastissos i bombons un any i mig 
a la Xina. L’Albert i el Xavier són la 
continuïtat del negoci.

Premis a la qualitat

Tant la pastisseria tradicional que 
fan, com la moderna, són artesanals i 
elaborades amb ingredients naturals. 
No fan servir succedanis ni aromes i això 
els fa guanyar molts punts. “Hi ha pocs 
pastissers que facin crema pròpia”, 
explica el Joan.
 
Aposten clarament per la qualitat i com 
que tot esforç té recompensa, el 2017 

Pastisseria Joan

van guanyar un premi pel millor glacejat 
de fruites; el 2019, un premi a les millors 
ulleres; i el 2021, un premi a la millor coca 
creativa. Els premis, d’àmbit estatal, els 
han donat els seus moments mediàtics 
i més encàrrecs, sobretot de palmeres. 
Hi ha gent que ve de fora del Papiol a 
comprar-les. El boca-orella funciona. 

Tenen una clientela molt fidel, de la 
qual estan molt contents. “La gent ha 
celebrat els premis com a seus”, explica 
la Carme. Estan molt orgullosos del seu 
poble.

Els agrada el tracte familiar i directe que 
dona el comerç local i la qualitat i el 
producte fet a mida que no trobaràs mai 
en una gran superfície.

La temptació és molt 
dolça

La família sencera es confessa molt 
llaminera. “Sobretot el Joan —diu la 
Carme—. No s’està de res, però ho 
compensa amb la bicicleta”. “El dolç, 
si es menja amb mesura, no engreixa 
—sosté el Joan—, però depèn molt de 
cadascú”. A banda del metabolisme de 
cada persona, “també influeix molt el 
tipus de greixos amb què es treballa”, 
afegeix. Ells ho fan amb mantega, “que 
és millor que la margarina”.
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Al costat de la gent

Fa més de dos anys que va començar la pandèmia i, durant aquest 
temps, hem estat sempre al costat de la gent, ajudant els més 
vulnerables, els que han perdut la feina..., amb ajuts i beques di-
verses, de material, de menjador, de casals... No ens aturem ni ens 
aturarem; sempre estarem al costat dels nostres ciutadans.

També estem treballant per la nostra gent gran. Al Casal d’Avis, 
que ja està funcionant al 75 %, encara no podem fer les grans tro-
bades amb ball o berenars, activitat que molts estan esperant amb 
candeletes. Tenim una nova junta que segur que aportarà noves 
idees i noves activitats. Volem uns avis actius i en forma.

Hem estat al costat dels comerciants, amb els vídeos de promoció 
dels nostres comerços, els avets de Nadal, el calendari de l’any i 
els ajuts a la Covid-19: prop de 50.000 € destinats el 2021 al nostre 
teixit comercial. 

El jovent del nostre poble també és molt important per a nosaltres; 
ha estat un dels sectors que ha patit més durant la pandèmia, 
privats durant força temps de la possibilitat de socialitzar-se o fer 
activitats en grup.
 
El que no hem acabat de fer visible és que quan va arribar la pan-
dèmia vam haver de fer ús de les noves tecnologies, i aquí els joves 
van estar els primers a posar-s’hi i a ajudar a qui ho necessités.

De la mà dels monitors de l’Esplai, les noves tecnologies van per-
metre que es poguessin seguir fent activitats per als infants, per 
fer-los gaudir i que no perdessin el contacte entre ells. Penjaven 
reptes a les xarxes, vídeos… Van tenir una gran inventiva. Tot el 
meu reconeixement a la seva tasca.

Des de la Regidoria de Joventut, amb la col·laboració de la Diputa-
ció de Barcelona, estem acabant el Pla local de joventut del Papiol, 
que ens permetrà tenir un punt on els joves es podran trobar per 
organitzar tallers, activitats, formacions, etc. Un espai per a tot-
hom, per compartir, gaudir...

Cristina
Torrent

Portaveus

Les coses clares

El 8 de març va ser el Dia de la Dona Treballadora, i nosaltres 
seguim fartes. Fartes que ens assassinin, ens violin i ens 
agredeixin, que les dones siguem menystingudes a tots els 
espais que ocupem. Fartes de ser qui més s’empobreix, que les 
nostres professions siguin invisibles i que tota la cura i el treball 
domèstic recaigui sobre nosaltres. Fartes de les retallades en 
drets socials bàsics per part dels partits de sempre, i de ser 
sempre les més malparades, sigui on sigui i es tracti de la crisi 
que es tracti. Les coses clares: el capitalisme és patriarcal i està 
pensat per a l’home blanc, heterosexual i burgès.

Si no ens allunyem del capitalisme, mai no farem fora el 
masclisme. Ara que comptem amb el Consell de Dones del 
Papiol, és el moment de tenir-lo en compte per vehicular 
polítiques municipals feministes, amb una perspectiva de 
gènere transversal, obligatòria i aplicada seriosament.

Interessades en l’eficiència dels contenidors intel·ligents, vàrem 
demanar un informe per avaluar aquest sistema. Després 
de gairebé dos mesos, l’hem rebut. Un municipi feminista, 
ecologista i transparent ha de ser rigorós en els informes 
donats, ja que aquest ens genera més dubtes que respostes.

Estem molt contentes que s’estigui treballant en el Pla de 
joventut. Es molt necessari que el jovent tingui espai per dir 
la seva sobre el Papiol que volen, especialment en el context 
postcovid, després d’una època de malestars i de tancament 
social i cultural. Esperem que des del govern prenguin nota i 
apliquin dinàmiques participatives similars en la resta d’àmbits 
municipals. Totes tenim dret a decidir-ho tot.

Per últim, esperem que s’aturi la guerra a Ucraïna, que ja fa 
8 anys que dura. Com també esperem que cessin la resta de 
guerres que hi ha al món.

La via pública, a ple rendiment

Les accions a la via pública són constants i funcionen a ple 
rendiment, ja siguin executades per la Brigada Municipal, pel 
servei de jardineria com a través de les licitacions de les obres 
de més envergadura.

La Brigada Municipal constantment és al carrer. Darrerament, 
ha millorat les escales del passatge de la Unió i els parterres que 
hi ha a l’avinguda de la Generalitat, entre d’altres. La Brigada 
ens dona agilitat i ens permet anar fent moltes petites accions.
S’ha incrementat la dotació pressupostària pel nou contracte 
de jardineria, cosa que ha permès millorar considerablement la 
jardineria al nostre poble. Ho podem anar veient dia a dia, en la 
millora de les zones enjardinades.

Pel que fa les obres més grans, estem treballant en la urbanització 
del carrer del Papiol de Baix, que millorarà significativament 
amb el nou paviment, la renovació del clavegueram i de la 
instal·lació d’aigua i l’endreça del cablejat aeri.

Per un altre costat, el Pumptrack aviat serà una realitat: és una 
instal·lació que es va demanar des del Consell de l’Adolescència 
i la Infància del Papiol i de la qual segur que gaudiran d’allò 
més. I al carrer de Lluís Companys, durant els propers dies 
finalitzarà la nova àrea de socialització de gossos.

Tots volem que els nostres carrers estiguin al millor possible; 
per aquest motiu, tenim diversos espais on podeu dir-hi la 
vostra o mostrar-nos aquelles coses que s’han de reparar: 
mitjançant l’aplicació al mòbil de la Línia Verda, amb la qual 
podeu registrar les incidències que detecteu a la via pública, o 
mitjançat les instàncies ordinàries. 

És molt important que fem ús d’aquests espais d’interlocució 
entre administració i ciutadania; d’aquesta manera aconseguim 
una millor comunicació i entre tots fem que els nostres carrers 
cada cop estiguin més arreglats.

Amb mirada de dona

Fa poques setmanes vam celebrar el Dia Internacional de la 
Dona i vam tornar a sortir als carrers a reivindicar la igualtat 
entre homes i dones. Perquè ser dona en el segle XXI continua 
sense ser fàcil: la violència masclista envers les dones, les 
desigualtats salarials i laborals, els sostres de vidre, la càrrega 
de la cura dels fills i avis o la conciliació familiar continuen sent 
assignatures pendents en la nostra societat. Però fins que totes 
i cadascuna de nosaltres no ens creguem que tot això es pot 
capgirar i fem un pas endavant, serà difícil de canviar.

La capacitat de treball, la facilitat per cuidar o d’empatitzar 
són condicions que semblarien inherents a la dona i que són 
alguns dels rols que se’ns han assignat dins d’aquesta societat. 
Però lluny de ser un problema, les hauríem de veure com una 
oportunitat per fer les coses diferents de com es fan, per 
encarar-les des d’un altre angle i per trobar solucions amb una 
altra mirada: amb mirada de dona.

I és que res no és inamovible i tot es pot canviar.

En aquesta legislatura tenim un consistori compost per més 
dones que homes; la meitat de caps de llista municipal són 
dones; el cinquanta per cent de les regidores al govern són 
dones, i quatre de cinc regidores a l’oposició són dones. I 
tot i que les dones que formem part d’aquest consistori hem 
demostrat les nostres capacitats amb escreix, els càrrecs de 
govern més destacats continuen recaient en mans dels homes.

En poc més d’un any tornarem a estar en disposició de votar 
i de decidir de nou si volem continuar mirant el Papiol com ho 
hem fet fins ara, o si el volem mirar d’una forma diferent. Però 
mentrestant, i com hem fet durant tota aquesta legislatura i 
sempre, SUMEM continuarà mirant el nostre poble amb ulls 
feministes.

Meritxell
Aguilar

Jordi
Bou

Maria José
Giner
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L’Ajuntament recomana

Mantinguem els        carrers nets
Si us plau...

Recordeu que...

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

És obligatori recollir 
immediatament les femtes i 

netejar el terra.

Tenim una ordenança ciutadana que tipifica 
l’incompliment d’aquestes obligacions com a 
infraccions greus i fixa l’import de la sanció 
entre 300,01 i 600 €. 

En els casos reincidents, la multa és de 
600,01 a 5.000 €.

És obligatori ruixar 
immediatament amb aigua 
el lloc orinat. Es recomana 
fer-ho amb una dissolució 

d’aigua i vinagre.

Queda prohibit que els 
animals facin pipí i caca als 

parcs infantils.

Queda prohibit que als 
animals facin pipí a les parets 

i als murs exteriors de
les cases.

Gràcies als
qui ho feu bé!


