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A punt de Festa Major 2022
Els últims anys s’ha aplicat a les administracions el concepte de resiliència, la
capacitat d’afrontar situacions molt difícils i tornar a la normalitat.
L’Ajuntament del Papiol ha estat aquests
anys una administració resilient, amb
la capacitat de variar normes, establir
protocols per modificar pressupostos i
engegar projectes per centrar-se en allò
que ha estat urgent i important durant
dos anys, la lluita contra la Covid-19 i tot
el desplegament de polítiques i ajuts per
donar suport a aquells que més ho necessitaven.

Socials, un departament creat fa anys
per atendre principalment la gent gran
i que, avui dia, forma part de la punta
de llança de l’Ajuntament per afrontar
un ventall de necessitats àmplies de la
població (beques, ajuts diversos, transport adaptat...).
Tal com hem dit al principi definint la
resiliència, toca ara tornar a la normalitat que teníem abans de la Covid-19 i
centrar de nou les polítiques en els projectes i les inversions a carrers, zones
verdes, equipaments, entitats i, com
no podria ser d’una altra manera, en la
nostra Festa Major. És el que toca.

Hi ha una part de les polítiques que mai
no tornen a ser com abans, atès que la
petjada en la societat obliga a ser sensible per adaptar-les a la nova realitat.

Gaudiu totes i tots de poder tornar a
una festa tradicional, de carrer, de gent,
d’activitats.

Una d’aquestes conseqüències ha estat
la reestructuració i ampliació dels Serveis

Molt bona Festa Major 2022 a tothom
i bon estiu!
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Ho estem fent

Més
millores als
equipaments
esportius

Plaques solars
L’Ajuntament fomenta
les instal·lacions de
plaques solars en dos
sentits:

Per què no es vinculen
les subvencions per
a la instal·lació de
plaques solars a l’IBI?

ICIO: l’Ajuntament bonifica el 95 % de
l’impost d’obres de les instal·lacions de
plaques fotovoltaiques (ICIO).

L’IBI al Papiol s’ha mantingut congelat
des de 2015. Això ha comportat la disminució dels ingressos per aquest concepte a la hisenda local.

Instal·lació: l’Ajuntament subvenciona
el 25 % del total del pressupost, sense
IVA, de les plaques solars instal·lades
durant 2020 i 2021. El topall màxim de
la subvenció és de 1.250 €.
La previsió de cara a l’any que ve és dotar econòmicament el pressupost municipal amb una partida per subvencionar
les instal·lacions que s’hagin fet durant
el 2022.
Aquesta és l’opció que ha triat el govern
local per bonificar i promocionar la col·
locació de plaques. La subvenció està
vinculada al cost de l’obra i no a l’IBI.

L’Ajuntament ha fet una gran inversió
els darrers temps en una millora global
de les instal·lacions esportives. Ara toca
canviar la gespa del camp de futbol i els
aspersors, que han arribat al final de la
seva vida útil.

Bonificar l’IBI dels habitatges on s’han
col·locat plaques solars disminuiria més
la recaptació d’aquest tribut. La conseqüència podria ser l’increment del rebut
per a la ciutadania.
D’altra banda, a l’hora de preveure un
nou pressupost municipal, seria difícil
saber la quantitat d’habitatges que optarien per aquest canvi de font energètica d’un any per l’altre.
L’opció de bonificar l’any següent les
instal·lacions que es fan durant l’any en
curs permet saber exactament quin ha
de ser l’import de les subvencions que
s’atorgaran, sense haver d’augmentar la
pressió fiscal sobre els veïns i veïnes.

Segona zona
d’esbarjo per a
cans
L’Ajuntament ha fet un segon correcan
(espai d’esbarjo i socialització de gossos)
al carrer de Lluís Companys.
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Accediu al
programa de la
Festa Major!

Festa Major
del Papiol
DEL 27 AL 31 DE JULIOL 2022

És teolca
que

Descoberta
durant la Festa
de la Cirera

Excursió de la Gent Gran 2022

Èxit de
l’Hora Jove
L’Ajuntament ha organitzat activitats dirigides a nois i noies d’entre 12 i 16 anys, dins del programa
Hora Jove, durant les tardes del
mes de juliol al Poliesportiu.
És el segon estiu que es du a terme
aquesta iniciativa. Enguany, hi han
participat tants joves que l’Ajuntament ha hagut d’ampliar el nombre
del personal dinamitzador de les
activitats, l’objectiu de les quals és
oferir-los una alternativa de lleure.

Arran del tast d’olis organitzat dins la
Festa de la Cirera hem descobert que
el Papiol compta amb 12 productors
i productores locals d’oli. N’hi ha que
el comercialitzen i d’altres que, de moment, el fan per l’autoconsum.

JEROGLÍFIC
Quin poble celebra a final de
juliol la seva festa major?

E+L
Solució del jeroglífic: pàg.13

-i

S’hi han pogut relacionar mentre
feien esport, danses urbanes i jocs
de taula, entre altres propostes.
A més, serveix per agrair-los tota
l’aportació que ens han fet al llarg de
la vida.
Enguany es reprèn l’excursió que organitzava cada tardor l’Ajuntament
abans de la pandèmia.
L’Ajuntament considera que activitats
com aquesta fomenten la germanor
entre els avis i àvies del poble i els
dona l’oportunitat de compartir l’experiència de descobrir indrets molt interessants de Catalunya.

La sortida es farà a principis d’octubre
i en aquesta ocasió es podrà visitar
el Call de Girona, un dels barris jueus
més ben conservats del món.
L’excursió és gratuïta i inclou el dinar.
El dia de la sortida, així com el període d’inscripcions, s’anunciarà quan
s’acosti la data.
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Anem endavant

Ajuts per a la millora de les llars
Hi ha diferents tipus d’ajuts:
uns finançats pel Fons Next
Generation EU i, d’altres,
directament pel Consorci
Metropolità de l’Habitatge
(CMH).

N’hi ha que són col·lectius i
n’hi ha que són individuals.

Alguns es poden demanar
directament a través de
l’OAC de l’Ajuntament del
Papiol i, d’altres, a través
del CMH: https://www.cmh.
cat/web/cmh/ajuts.

Accessibilitat interior 2022

Eficiència energètica

Excloses obres o actuacions iniciades o
realitzades abans de la data de la sol·licitud.

Excloses obres o actuacions iniciades o
realitzades abans del 2 de maig de 2022.

Fins al 31 de desembre de 2022.

Ajuts col·lectius per a l’eficiència energètica
Si l’edifici se situa dins d’un
Entorn Residencial de
Rehabilitació Programada
(ERRP), es pot acollir al
Programa d’Ajuts Barris.
Aquesta informació la facilita
el CMH.

Llibre edificis

L’Ajut Barris té associada
una subvenció per finançar
part dels honoraris dels
administradors de finques
com a intermediaris (Impuls
a la gestió).

A més, en qualsevol dels dos
casos, si es vol elaborar el Llibre
de l’Edifici, existeix el Programa
d’Ajuts del Llibre de l’Edifici.

Fins al 30 de juny de 2026.

Si no està dins d’un ERRP,
es pot acollir al Programa
d’Ajuts Edificis.

Ajuts individuals

?

Barris

Accessibilitat interior

Habitatges

Per a actuacions puntuals que millorin l’accessibilitat
i la mobilitat interior de l’habitatge, com la seva
adaptació total o parcial: instal·lació d’aparells
elevadors, substitució de banyera per dutxa,
eixamplament o adequació de portes, passadissos,
habitacions, cambra higiènica, cuina...

Per als habitatges individuals d’un edifici
plurifamiliar i els habitatges unifamiliars
que es vulguin rehabilitar per millorar la
seva eficiència energètica.

On s’ha de tramitar? OAC de l’Ajuntament del Papiol.
Qui l’ha de tramitar? Destinatari últim o bé, si existeix, l’agent o gestor de rehabilitació.

?

Edificis

El llibre de l’edifici és l’instrument
d’informació de la vida de l’edifici
i l’han de tenir els edificis de
nova construcció o resultat d’una
gran rehabilitació, així com tots
els edificis existents un cop
hagin passat la inspecció tècnica
d’edificis (ITE).

On s’ha de tramitar?
Consorci Metropolità de l’Habitatge.
Qui l’ha de tramitar?
Tècnic competent o bé, en el cas que existeixi, l’agent o gestor de rehabilitació a través del seu tècnic
competent.
En el cas de situacions de vulnerabilitat econòmica en habitatges inclosos en aquests ajuts col·lectius,
existeixen uns ajuts individuals que s’han de tramitar a l’OAC de l’Ajuntament del Papiol.
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T’informem

Títols de
transports socials

L’Ajuntament s’interessa
per les comunitats
energètiques locals i
l’autoconsum compartit

Les persones del Papiol de 65 anys en amunt ja poden utilitzar els
títols de transport de tarifació social com la targeta rosa (gratuïta
o reduïda) per viatjar per la xarxa de transport públic dels 36
municipis de l’àrea metropolitana, dins la qual també està inclòs el
nostre Bus de l’Estació.

L’AMB està fomentant en
els municipis de l’àrea
metropolitana l’autoconsum
compartit i la creació de
comunitats energètiques
locals que s’autoabasteixen
elèctricament a partir d’energies
renovables com el sol.

L’AMB expedeix els títols i en valora els requisits. Els Serveis Socials
de l’Ajuntament del Papiol n’informen i ajuden a demanar-los.
El Papiol també disposa d’uns títols propis per viatjar exclusivament
amb el Bus de l’Estació:
• Targeta del Bus de l’Estació
Adreçada a persones de 65 anys en amunt i a aquelles que
tinguin oficialment reconegut un grau de discapacitat superior
al 65 % per motius de mobilitat o de limitació de la visió. És
nominal i intransferible. Té una validesa d’un any natural. El cost
és de 12 € i no es pot prorratejar.

L’Ajuntament del Papiol també
està interessat en aquestes
iniciatives. Al maig es va fer una
reunió informativa amb el teixit
empresarial i el 30 de juny, amb
la ciutadania. És possible que
se’n facin més.

• Talonari de 10 viatges per al Bus de l’Estació
Adreçat a tothom. Cada talonari costa 5 €. El viatge en el Bus de
l’Estació surt a 0,50 €.

Hi haurà una
fotolinera al
Papiol
Fotolinera de Molins de Rei.

L’AMB instal·larà una fotolinera amb
quatre punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics a l’aparcament de l’entrada
del camp de futbol. La instal·lació
convertirà l’energia en electricitat a
través de les plaques fotovoltaiques del
sostre de la pèrgola.

Una comunitat energètica local pot estar formada per diversos agents locals
(particulars, ajuntaments, associacions,
comunitats de veïns, cooperatives...)
que s’organitzen per:
• Produir electricitat a través de
panells solars.
• Autoconsumir-la.
• Compartir-la.
• Trencar amb la dependència de les
grans companyies elèctriques.
• Contribuir a la transició energètica
i a combatre l’emergència climàtica.
• Empoderar la ciutadania.
Aquestes comunitats permeten compartir, a través de la xarxa de distribució existent, l’energia generada perquè
pugui ser utilitzada pels membres de la
col·lectivitat.
Poden formar part d’aquestes comunitats i acords tant edificis amb plaques
com sense plaques.

Les comunitats poden ser senzilles,
acordades entre particulars (autoconsum compartit), o poden ser creades
amb personalitat jurídica pròpia per
anar més enllà.

La CEL (Comunitat Energètica
Local) de Caldes de Montbui
Per exemple, a Caldes de Montbui, l’Ajuntament ha creat una
comunitat que genera energia a
través de les plaques fotovoltaiques dels edificis i equipaments
municipals. Actualment, en una
primera fase, hi ha unes 100 llars
subscrites a la comunitat calderina que es beneficien d’una
electricitat obtinguda a partir de
recursos renovables i que es gestiona amb fins no lucratius.

Si esteu interessats en el tema:
elpapiol@elpapiol.cat.
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Solució del jeroglífic:
EL PAPIOL
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Tu fas Papiol

Hem trobat la família del Papiol!
1

Mentre preparàvem la passada
Festa de la Cirera, una terrassenca ens va explicar uns fets
ocorreguts realment al Papiol. La
història ens va evocar la voluntat
original d’agraïment de la nostra
celebració. Tot i que ens faltaven
algunes dades, vam decidir explicar-la al poble, a partir de la
memòria d’una veïna de Terrassa,
la Teresa Jordà, i amb la il·lusió
de verificar i completar el relat,
cosa que va passar!
Faltaven pocs dies per a la Festa
de la Cirera del Papiol 2022. En
una llar papiolenca, la Carme,
fullejant el programa de la festa,
descobreix una història d’amor i
comenta al seu home:
—Vicenç, mira quin conte més
maco! Sembla la història que
explicava sempre la teva mare.
El Vicenç agafa el programa,
llegeix el relat i, emocionat, contesta:
—No s’hi assembla! És la història
de la meva mare!

Un relat narrat ara a partir dels records de la Teresa i el Vicenç
A les acaballes de la Guerra Civil,
una família del Papiol, formada per
un pagès i dues filles, la Vicenta i la
Pepita, va rebre la visita d’un recluta de
Terrassa que havia de complir l’ordre
de confiscar béns.
—M’he d’endur el vostre cavall—, va
dir el soldat.
—No, si us plau! És l’únic que tenim!
Estem soles, el pare ja és molt gran i
els nostres marits no han tornat de la
guerra. La subsistència de la família
depèn de l’animal!
El recluta va empatitzar amb les
germanes:
—M’he d’emportar el cavall, però us
prometo que quan acabi la Guerra jo
mateix us el tornaré.
Acabada la Guerra, el noi de Terrassa
va robar el cavall i el va amagar a casa
seva fins que va poder tornar al Papiol

a complir la promesa. Va fer el trajecte
a peu, al costat del cavall. Va voltar i
voltar pels camps del Papiol, però no
podia recordar on era la masia...

2

Aleshores, el cavall va començar a
galopar. Havia reconegut casa seva!

Ferreteria Vicenç

Les filles del pagès ploraven d’alegria.

El febrer de 1975, la Carme, de 18 anys,
i en Vicenç, de 23, tots dos nascuts al
Papiol, decideixen obrir una ferreteria al
poble, ja que no n’hi havia cap.

Van estar tan i tan agraïdes amb el jove
que, des d’aleshores, cada mes de
juny, com a gest d’agraïment, van anar
a Terrassa a dur-li cireres.
L’agermanament de les dues famílies
va esdevenir una autèntica història
d’amor.

3

1 Alfonso Jordà, el recluta de Terrassa.
2 Teresa Jordà, filla de l’Alfonso. Va ser la
primera a explicar-nos els seus records.

El Vicenç era fuster i no coneixia el
negoci de les ferreteries, però amb
molta empenta i l’ajuda d’un amic
de la família que era ferreter van tirar
endavant el nou projecte amb grans
resultats.
Al principi va anar molt bé de
seguida; ara es troben amb els grans
competidors del comerç en línia.

3 La Vicenta, una de les filles del pagès i mare
del Vicenç.
4 El Vicenç, es va emocionar quan va llegir
una història que parlava de la seva família.
4

47 anys després, trobes una botiga
plena de vida i, sobretot, amb tota mena
de material, en una superfície de 180 m²
on, si no trobes alguna cosa, és que no
hi busques bé.
La Carme i el Roger, fill de la parella,
t’esperen al taulell per assessorar-te en
tot allò que necessitis, amb el tracte
familiar d’una botiga on saben el teu
nom quan hi entres i si no, te’l pregunten.
Perquè això és el que té el comerç local:
la proximitat. I si allò que busques no
ho tenen, t’ho van a buscar per podert’ho lliurar al migdia, i si no pots passar a
recollir-ho, t’ho porten a casa!
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Portaveus

Maria José
Giner

Sílvia
Romero

Meritxell
Aguilar

Anna
Serra

El Papiol en positiu

Candidata de nou

Escoltar la veu d’infants i joves

Garantim drets bàsics

Dos anys després de l’inici de la Covid-19 hem de garantir la
sortida de la greu crisi social derivada de la pandèmia. Des
d’ERC estem treballant per construir ponts de diàleg, afavorir
les classes socials més desfavorides, i treballem per la millora
social.

Un dels moments més decisius per a qui encapçala una llista
electoral és quan a la finalització del recompte no has obtingut
el suport de la majoria i saps que no governaràs.

Crear espais de participació pot ser un exercici aparentment
senzill de responsabilitat democràtica, en què els membres
haurien de poder dir-hi la seva en aspectes molt diversos. Crear
un espai destinat a un públic infantil i juvenil és un exercici
encara més gran de responsabilitat vers els seus membres.

Altre cop les inversions de l’Estat espanyol a Catalunya es
troben lluny de garantir unes vides dignes. L’infrafinançament
és crònic i impacta sobre les infraestructures, l’educació,
l’àmbit sanitari i tots els drets socials bàsics que l’Administració
ha de garantir. El tema és senzill; sense inversions, el sistema
públic retrocedeix i les desigualtats empitjoren, sobretot
davant retallades ara ja perpètues. La solució l’hem dita
sempre: enfront la centralització i la dominació política, social
i econòmica, cal una emancipació doble: de l’Estat espanyol i
de les lògiques de mercat. Només així podem avançar cap a la
sostenibilitat econòmica, ecològica i social.

Tanmateix, al nostre municipi no perdem la nostra essència,
i retornem a les nostres activitats: la Festa de la Cirera, Carnestoltes, Sant Joan i ara la Festa Major 2022, amb l’ajut de
les nostres entitats, que amb molta força fan possible l’entreteniment i la diversió. En aquest article, agraïm de tot cor la
seva implicació, el seu compromís i la seva dedicació. Som un
poble amb un variat teixit associatiu, ampli i divers, cosa que
ens fa rics i ens uneix com a municipi.
Per altra banda, els que no teniu feina i n’esteu buscant, us
recomanem que us apunteu a la Borsa de Treball de l’Oficina
de Promoció Econòmica del Papiol (OPEP); ens arriben moltes
ofertes de feina per cobrir de les empreses del Papiol. Treballem també anant a veure aquestes empreses i oferint-los el
nostre servei de Borsa de Treball per poder garantir l’oferta activa al nostre departament. Si no teniu feina i n’esteu buscant,
no deixeu d’apuntar-vos-hi!
S’acosten les vacances d’estiu, ha finalitzat el curs escolar i,
com sempre, us animem a participar amb nosaltres en la tasca
de millora del Papiol. Us animem a participar en les nostres reunions de la Secció Local, o contacteu amb nosaltres a través
del correu electrònic: elpapiolesquerra@gmail.com i exposeu
el que us preocupa o el que creieu que seria necessari per
millorar el nostre municipi.
Us desitgem un bon estiu!

I es fa més difícil quan multipliques per quatre els resultats
anteriors i quedes a pocs vots de guanyar. Aleshores toca decidir
què faràs, i tens diferents possibilitats: l’opció més dolorosa,
dimitir i deixar passar a algú altre; la més còmoda, opositar amb
el no per resposta sense aportar, o la més complicada, refer-te,
valorar la feina del grup i fer oposició constructiva, propositiva
i coherent amb les teves idees per tal de desenvolupar el teu
programa.
Fent balanç de la feina feta i considerant el suport assolit,
l’última opció és per la qual vam optar: la de treballar i fer
propostes que puguin millor la vida de tots i de totes, sovint
amb encert, moltes altres amb errades, però sempre amb la
voluntat d’aprendre i continuar endavant. Perquè al final, seran
les urnes les que ens avaluaran.
Les últimes setmanes hem sortit al carrer per fer-vos partícips
de l’encàrrec que m’han demanat els meus companys i
companyes i que he acceptat: ser de nou la candidata de
SUMEM a les pròximes eleccions municipals. I m’omple de
responsabilitat saber que totes i tots els qui us heu acostat a
votar, així ho heu refermat.
Entomo aquest compromís amb la certesa que ens queda un
any per endavant i que cal continuar amb el nostre tarannà de
fer feina, d’escoltar i d’acompanyar a tothom qui ho necessiti,
de política de portes obertes, de proximitat i de proactivitat. Un
any per enfrontar-nos de nou a la vostra voluntat.
A SUMEM tenim clar que ara toca una altra forma d’entendre la
política municipal: la de la gestió de les petites coses, l’empatia,
l’escolta i l’acompanyament.
Bon estiu i bona Festa Major!

Des de la política, es pot caure en la temptació de concebre
aquests espais com entorns on es doni veu només a les
propostes menys arriscades i s’obviïn les no previstes.
El gran problema, des del meu punt de vista, sobretot en
el cas dels més joves, és que si la seva dedicació queda
sistemàticament diluïda en paraules i propostes de futur llunyà,
els provocarà una desafecció política difícil de revertir.
Tenint clara aquesta premissa, a la vegada que des del principi
es va deixar molt clar que no es podria fer tot el que proposessin,
les conselleres i els consellers han treballat amb propostes
diverses a partir d’aspectes que consideraven importants per
a la millora del poble. Gran part dels suggeriments s’han pogut
portar a terme.
Per exemple: l’enviament de cartes de suport a la gent més
gran del poble durant la pandèmia; la instal·lació de jocs al
parc U d’Octubre; la creació del pumptrack; les aportacions
al joc Escape el Papiol creat per Miquel Rico; la creació del
primer concurs de cuina de la Festa de la Cirera; o la proposta
d’activitats per a infants i joves de la Festa Major, com posar
música mentre es fa cua al tobogan aquàtic, la tria de la
pel·lícula del cinema a la fresca o la instal·lació d’atraccions,
entre altres.
Esperant que aquests dos anys siguin l’inici d’una llarga i
prolífica vida del Consell de la Infància i l’Adolescència, agraeixo
als seus membres la seva dedicació i estima pel poble!

Relacionat amb això, al Papiol patim retallades en l’atenció
primària des de fa 14 anys. S’està construint la nova seu pel
consultori municipal, que de res no servirà si no garanteix una
atenció primària de qualitat. Mentre el Ple del Consell Comarcal
aprova una simbòlica moció de suport a l’atenció primària, les
usuàries seguim desateses. Des de les retallades del 2008 els
serveis bàsics del consultori han anat a menys, tant pel que fa
a horaris d’atenció com d’especialitats disponibles. Cal revertir
les retallades en aquest àmbit, finançar dignament l’atenció
primària i emancipar-nos d’aquells que ens ho neguen.
Esperem que la resta de grups municipals ho tinguin tan clar
com nosaltres.
També, des de la CUP hem demanat explicacions sobre
l’empresa pública TERSA, recentment vinculada al
subministrament energètic municipal i, d’acord amb els
mitjans, imputada per casos de contaminació atmosfèrica
greu. Pensem que cal abocar tota la transparència en aquest
cas, ser crítics amb les empreses que financem i desmantellar
d’una vegada per totes les incineradores de residus encara
actives.
Molt bon estiu!

L’Ajuntament recomana

Normes d’ús per a Vehicles
de Mobilitat Personal

Patinet elèctric

“Segway”

Plataforma de
dues rodes

Plataforma
d’una roda

•
•
•
•

Ha entrat en vigor una
ordenança municipal que
regula l’ús de l’espai públic
per part de bicicletes,
patinets i altres MVP al Papiol.

Poden circular pels carrils bici.
És obligatori portar casc.
Poden circular per carrers per a vianants.
Cal que tinguin timbre i un sistema de
frenada.
• S’han d’indicar els canvis de trajesctòria
i les aturades.
• De nit, han de circular amb llums i/o
elements reflectants homologats.

• No poden circular per les voreres.
• No està permès que hi viatgi més d’una
persona.
• Els menors de 16 anys no els poden usar
a la via pública.
• No s’hi poden fer servir ni auriculars ni
mòbils.

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

