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En sis mesos, maig del 2023, tindrem de 
nou les eleccions municipals. Encetem, 
doncs, la recta final del mandat 2019-
2023 al Papiol. 

Aquest, com ja sabeu, ha estat un 
mandat molt complex per l’impacte de 
la COVID-19: un mandat en què hem 
fet mans i mànigues per dimensionar 
els serveis socials de l’Ajuntament i 
situar-los al costat de les necessitats i 
al costat de la gent, un mandat en què 
hem hagut d’aparcar una part de les 
obres previstes i destinar recursos a les 
famílies necessitades.

Acabem el mandat sortint de la 
COVID-19 i tornem a centrar esforços 
en aquells temes que havien quedat en 
segon pla: el projecte del Centre Cultural 
Polivalent, que ja ha començat i que, el 
mandat vinent, s’haurà de construir; les 
obres del nou Consultori Local i el seu 
entorn, que acabarem a principi de l’any 
2023: la inversió en la millora de dos 

Recta final

Sumari

punts del camí de Sant Jaume; la nova 
sala polivalent a la Llar d’infants el Cucut; 
el canvi de gespa al camp de futbol l’any 
vinent; les obres del carrer de Barcelona 
i de l’Abat Escarré, i moltes d’altres. 

Com veieu, treballem en obres 
estratègiques per al Papiol sense tenir 
present d’acabar-les aquest mandat. 
Les obres són del poble i per al poble, 
per això hi treballem encara que 
sobrepassin el mandat municipal. 

Aprofito per dir-vos, com explica 
aquesta revista, que acabarem aquest 
mandat amb el compromís que vaig 
assolir el 2015 de no incrementar la 
pressió fiscal municipal als veïns i 
veïnes del poble. Malgrat l’escalada de 
l’IPC, l’increment de recursos a serveis 
socials, l’impacte de la COVID-19..., tot 
l’equip de govern ha estat mobilitzat 
per tal de trobar recursos i subvencions 
d’altres administracions per afrontar les 
obres i els reptes municipals. 
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“Les obres són del poble 
i per al poble, per això 
hi treballem encara que 
sobrepassin el mandat 
municipal”.
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Ho estem fent

Molt aviat, la zona on s’està acabant 
de construir el nou ambulatori serà un 
punt neuràlgic al Papiol. S’està arran-
jant la plaça al voltant de la qual s’es-
tructura l’anomenada illa sociosanità-
ria, on hi ha el Centre de Dia i el Casal 
dels Avis. Serà una plaça amb zona 
verda i on es trobaran infants, joves, 
persones adultes i grans.

S’ha millorat l’accés a la plaça en 
aquest indret i es recuperarà el 
mural de l’artista papiolenca Elisa 
Capdevila.

La nova plaça 
del Papiol

S’han rehabilitat dues de les antigues cases dels 
mestres per destinar les a casos d’emergència 
social gestionats des dels Serveis Socials. Ara 
es rehabilitarà una tercera casa. En aquesta 
cantonada de la plaça, a més, s’està fent un 
accés directe al carrer d’Aribau.

L’aulari de les antigues escoles continua 
acollint l’Esplai i acollirà el nou Espai Jove, un 
centre d’activitats adreçat a tot el jovent.

L’Ajuntament ha canviat el sostre del Centre de 
Dia i hi ha canviat la il·luminació per llums LED, 
molt més eficients energèticament. També s’ha 
arreglat el sostre del Casal d’Avis.

La plaça del nou consultori esdevindrà
un punt neuràlgic de vida.
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Fem poble

Amb motiu de la celebració del 
Dia Internacional de la Gent Gran, 
l’Ajuntament del Papiol posa en 
marxa el programa de Vellesa 
activa i sàvia. Aquesta iniciativa 
té l’objectiu d’agrair al col·lectiu 
de persones que atresoren unes 
quantes dècades d’experiències 
tota l’aportació que ens han fet al 
llarg de la vida i que ens continuen 
fent. 

Ens mereixem viure intensament 
les diferents etapes de la vida i 
gaudir-les totes.

Dins del programa de Vellesa 
activa i sàvia, aquesta tardor s’ha 
estrenat la Setmana Gran del 
Papiol, adreçada a la nostra gent 
gran.

El programa d’activitats de la 
Setmana gran del Papiol 2022 
ha estat un tastet del conjunt de 
propostes en què està treballant la 
Regidoria de Gent Gran per oferir-
les al llarg de tot l’any.

1 Magdalena Gómez i 
Ernestina Heredia.

Les reines del tardeo i 
els saraus que organitza 
la seva colla, un grupet 
que assaboreix la vida 

menjant, cantant, ballant 
i celebrant aniversaris i 

tota mena de festes.

Una gran etapa Com gaudiu d’aquest moment de les vostres vides?

1 2

3 4

Ens mereixem viure
intensament totes
les etapes de la vida

2 Conchi López i Luis 
Cintas. En parella des dels 
12 anys i 44 anys de casats. 
Ara que s’han jubilat, no 
paren de fer coses. Junts. 
Com més anys fan, més 
s’estimen i més gaudeixen 
de la companyia mútua. 
Irradien felicitat.

3 Fina i Montse Figueras. 
Amb el mateix tarannà obert, 
simpàtic i xerraire que va fer 
tan popular la granja que van 
regentar durant 20 anys, ara 
s’apunten a un bombardeig: 
pintura, gimnàs, coral...
I xalen esmorzant cada dia 
rodejades de gent, com quan 
treballaven. 

4 Emilio Aguilar. Ja no 
va a l’hort, però continua 
cultivant: relacions socials. 
Gaudeix de la quotidianitat 
del dia a dia anant a comprar 
el pa, fent-la petar matí i 
tarda al mur de la Florida, 
i és clar que sí, fent una 
cerveseta de tant en tant.
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Anem endavant

La clau dels 
pressupostos dels dos 
darrers mandats
Els pressupostos municipals del Papiol dels darrers vuit exercicis s’han fet treballant les 
relacions institucionals amb altres administracions públiques per obtenir més ingressos. 
Així, s’han pogut dur a terme projectes i polítiques sense haver d’apujar els tributs de l’IBI, 
de l’impost de circulació ni de la taxa de residus. 

Aquesta idea de com s’havien de treballar els pressupostos, que l’Ajuntament ha 
anat explicant cada any, la va anunciar l’alcalde Joan Borràs al butlletí d’informació 
municipal Som Papiol número 1, el desembre de 2015:

“Som un poble amb poc més de 4.000 habitants i amb un Ajuntament que 
dona molts serveis i els vol continuar oferint. El nostre pressupost anual és 
limitat, parlem de poc més de 5 milions d’euros, i gran part d’aquests diners 
són per finançar els serveis. Ens queda poc marge per a grans inversions, 
necessitem més recursos, però no volem apujar els impostos. Hem d’establir, 
per tant, bones relacions amb altres entitats i administracions perquè ens 
ajudin més. De fet, gran part de la feina que hem dut a terme durant els 
primers mesos del mandat ha estat per avançar en aquest camí”.

Vuit anys després, l’equip de govern destaca que l’Ajuntament ha treballat 
activament per cercar fonts de finançament alternatives per a la prestació dels 
serveis municipals, que s’han anat ampliant per cobrir les necessitats i demandes 
de la ciutadania. Principalment, aquestes fonts alternatives han estat aportacions 
d’altres administracions públiques, com subvencions de la Diputació de Barcelona 
o de l’AMB.

Les aportacions més importants
del període

2016-2019
van ser de prop d’

1.450.000€.

El pressupost executat de 

2021, de

7.800.000€,
ha estat històricament un dels més 
alts.

Les aportacions més importants
del període

2019-2022
han estat d’uns

3.500.000€.

Es preveu que el pressupost de 

2023
sigui d’uns 

7.000.000€.

Hem viscut uns anys 
en què s’han pogut 
incrementar els 
ingressos sense haver 
d’apujar els tributs 
municipals.

Les subvencions i ajuts han estat 
els últims anys una font d’ingressos 
important per tirar endavant projectes 
beneficiosos per al poble.

El Papiol ha rebut 
importants aportacions 
d’altres administracions 
públiques en concepte 
de subvencions, ajuts, 
plans i programes. 

Gràcies a aquestes 
aportacions s’ha pogut 
passar d’un pressupost 
de 5,5 milions d’euros 
(2016) a un de 7,8 
milions d’euros (2021).

20192022Aportacions
més importants

20162019Aportacions
més importants

2021Pressupostexecutat 2023Pressupostprevist

1.4
50

.0
00

3.5
00

.0
00

7.8
00

.0
00

7.0
00

.0
00
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T’informem

Recordant com 
s’anomenaven 
popularment algunes 
cases del Papiol

Tot l’enllumenat públic 
serà pràcticament
100 % de llum LED

Senyalització del camí 
a peu de l’estació al 
centre

S’arranjaran trams 
de l’asfalt de diversos 
carrers

Una de les grans apostes del Govern papiolenc 
és posar en valor tots els recursos locals 
(econòmics, socials, culturals, naturals, 
patrimonials...). S’han instal·lat unes plaques 
distintives a algunes cases catalogades per 
recordar com se les coneix o com se les havia 
conegut.

L’Ajuntament ha aconseguit una subvenció 
europea que permetrà que pràcticament tot 
l’enllumenat de la via pública del Papiol sigui 
de LED.

S’espera un gran estalvi energètic amb aquesta 
actuació.

Hi ha un munt de persones que venen en tren 
a visitar el poble i trien fer cames per pujar al 
centre

Per evitar que agafin el camí de l’avinguda de 
la Generalitat, perillós perquè hi passen molts 
cotxes, l’Ajuntament ha senyalitzat la ruta més 
segura.

L’Ajuntament arranjarà trams puntuals de 
l’asfalt d’alguns carrers del poble:
• C. del Carme
• C. de Girona
• C. de Lluís Companys
• C. de Joaquim Blume
• C. del Cardenal Casañas
• Passatge Unió
• Baixada de Ca n’Esteve
• Passatge Parellada
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Tu fas Papiol Papiolencs pel món

El Nadal de l’any 2016, a les cases 
dels veïns i veïnes del Papiol, s’hi 
començava a trobar a taula el caldo 
de la Leo, que pocs dies abans havia 
decidit convertir la seva passió per la 
cuina en la seva manera de viure.

De família de xarcuters, nascuda i 
criada a la botiga de Cal Cai, sempre 
havia estimat cuinar, i ben sovint família 
i amics li demanaven que cuinés per a 
ells, ja que les seves receptes i la seva 

Àpats

Juanjo Ruiz,
ambaixador a Tromsø

mà als fogons eren conegudes pel seu 
entorn.

Així que aquell hivern fa un pas endavant 
i va trobar en l’antiga ludoteca del carrer 
del Trull un local perfecte per establir la 
seva cuina i començar a preparar caldo 
de Nadal, rostit i canelons per oferir 
als papiolencs menjar casolà llest per 
endur.

No va trigar gaire a adonar-se que allò 
que feia agradava i ben aviat es va 
trobar amb encàrrecs per al dia a dia i 
per a ocasions especials.

Tant bé va anar que no va tenir prou 
amb l’ajuda del seu fill i va començar 
a fer pinya amb un equip que avui 
dia prepara els dinars dels veïns i 
empreses del Papiol.

Amb en Guillem a la cuina, l’Helena a 
tot arreu i la Leo al capdavant, trobem 
a l’Àpats un equip unit i feliç de fer el 
que fa, esperit que es nota tant en els 
seus plats com en el bon funcionament 
com a empresa.

Preguntem quina és la seva especialitat 
o quin és aquell plat que més els 
demanen, però no ens ho saben dir. 
Els canelons, la paella, el fricandó, les 

croquetes, el bacallà a la llauna..., tot 
agrada i tot s’acaba en un tres i no res.

Arran de la pandèmia, els veïns 
que recollien el seus plats per dinar 
proposen a la Leo que ampliï el ventall 
d’aliments que amb les restriccions els 
costa una mica més de trobar al poble,
i ella, que es deu als seus clients, 
comença a oferir fruita, verdura, 
queviures de qualitat i una bona 
selecció de vins, a més de tota mena 
de carn i, per descomptat, l’embotit 
que elabora ella mateixa i que, mentre 
l’entrevistem, la gent entra a buscar 
expressament.

Amb el desenvolupament de les noves
tecnologies, l’Àpats no s’ha quedat 
enrere i difon diàriament, mitjançant 
WhatsApp i Instagram, els seus 
menús a tots aquells clients que s’hi 
subscriguin. Així, es poden rebre les 
comandes el mateix dia i es poden 
reservar els plats, que també poden 
portar a domicili a qui ho vulgui.

I no ens oblidem dels càterings per a 
esdeveniments, aniversaris, batejos i tot 
tipus de saraus que li són encarregats 
per gent de bona part del Baix Llobregat 
i del Vallès, evidència que el boca orella 
funciona quan les coses es fan bé.

Els papiolencs i les papiolenques, 
si volem anar a Tromsø, hi trobarem 
un cicerone: en Juanjo Ruiz, nascut 
al Papiol el 1984. Segur que alguns 
el recordeu amb la seva furgoneta 
de la Bimbo mentre compaginava 
feina i estudis de dret.

El 2017, amb ganes de créixer 
professionalment va marxar a 
Tromsø, una ciutat de Noruega a 
4.000 km del Papiol, on avui treballa 
en una entitat pública relacionada 
amb ajudes socials.

El Juanjo és feliç a Tromsø tot i que 
enyora la seva família i amics, que 
segueixen al Papiol, on li agrada 
tornar sempre que pot: “Quan veig 
el castell, sento que he tornat a 
casa”.

Poc després d’arribar-hi va pensar 
que estaria bé trobar més catalans per 
celebrar esdeveniments com la Diada, 
la Castanyada o Sant Jordi i, per què 
no, involucrar-hi la resta de la població.

El projecte va anar agafant tanta força 
que ha estat reconegut oficialment 
com el Casal Català de Tromsø, el més 
al nord del món, obert a tothom amb 
interès per la cultura catalana. A més 
d’implantar les tradicions d’aquí a un 
país nòrdic, el Casal és un servei per 
a les persones que hi vulguin anar a 
fer erasmus o doctorats o fer turisme: 
“Aquesta ciutat es magnífica per veure 
aurores boreals. Gent de Papiol, si 
veniu per Tromsø em trobareu sempre 
amb els braços oberts”.

“No puc estar més 
contenta amb els meus 
clients, la gent és
molt agraïda amb 
la meva feina, i això 
m’anima a seguir”.
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Sobre els pressupostos

Aviat farà vuit anys que vam entrar a l’Ajuntament amb la vo-
luntat de no apujar la pressió fiscal mentre poguéssim quadrar 
les xifres del pressupost amb altres ingressos. L’objectiu, com 
s’ha demostrat, l’hem aconseguit.

Els primers quatre anys es va assolir sense gaires entrebancs: 
la inflació estava controlada; l’impost de la plusvàlua ens hi 
va ajudar; l’activitat econòmica millorava i les administracions 
supramunicipals oferien subvencions per executar obres, con-
tractar empleats, millorar instal·lacions, oferir ajuts en serveis 
socials, etc. Amb voluntat i insistència, aquestes subvencions 
anaven arribant a les nostres arques municipals.

Aquests recursos provinents de l’exterior ens anaven comple-
mentant el pressupost. El pressupost anava pujant cada any: 
5 milions el 2015, 5,5 el 2016 i fins a 7,5 el 2022. 

Hem millorat en molts aspectes les prestacions a la nostra ciu-
tadania. Hem incrementat el 50 % del seu valor els últims vuit 
anys mantenint intactes els impostos i taxes municipals.

Seguint aquesta línia, hem obtingut recursos de subvencions 
per fer projectes com la implantació dels nous contenidors de 
residus o la renovació completa de totes les llums dels carrers 
del poble, que seran totes LED. Aquests són dos exemples 
rellevants que ja estan adjudicats.

Cada cop, però, aquesta tasca serà més complicada perquè 
haurem de fer front als increments dels salaris que es preveuen 
per als empleats a causa de la inflació; a pujades en el preu de 
les obres per l’increment de preus dels materials; a factures 
de gas i electricitat disparades degudes als increments dels 
preus de l’energia... Addicionalment, l’anterior impost de plus-
vàlues ha estat anul·lat pel Tribunal Constitucional i modificat 
a la baixa posteriorment.

Albert
Querol

Portaveus

Prioritzem

De la crisi del 2008, a la crisi de la covid i dia rere dia, veiem 
com augmenta la necessitat de posar prioritats a l’hora 
d’invertir en economia social, apostar pel canvi de model 
energètic municipal, denunciar i reclamar una atenció primària 
de qualitat, incrementar el respecte i cura del nostre medi 
ambient i apostar per una vida digna per a totes, lluny de 
qualsevol mena d’agressió.
 
Veient com incrementen, sense parar, els preus dels productes 
bàsics com la llum, la benzina, el menjar, entre altres, creiem que 
és una prioritat augmentar les partides pressupostàries amb 
ajudes al consum, l’educació, el lleure i l’esport. En definitiva, 
augmentar les ajudes socials i serveis que s’ofereixen. 

Celebrem que s’hagi anunciat per part del govern municipal 
l’aposta pel canvi de model energètic, tan reclamat per 
aquesta assemblea, amb la col·locació de plaques solars als 
edificis públics. Però s’ha de continuar treballant, i queda molt 
camí, per un canvi real. 

Ja està prenent forma el nou dispensari; i encara no sabem 
de quins serveis disposarem. És per això que tornem a instar 
aquest govern que reclami i denunciï la situació que vivim al 
nostre municipi. És una prioritat urgent que disposem d’una 
atenció primària de qualitat i propera. 

És també una prioritat incrementar el respecte i cura del medi 
ambient, cosa que no vol dir destruir massa forestal i animal 
per crear més zona industrial, sinó ben al contrari: respectar, 
mantenir, conservar el que tenim i augmentar-ho. És per això 
que instem el govern que es replantegi augmentar la zona 
industrial a la zona de la plana del Peró. 

S’acosta el 25N. Des de la CUP-el Papiol volem remarcar que 
tots els dies són 25N. 
 
A finals de setembre ja portàvem deu femincidis a Catalunya, 
una dada que demostra que és urgent aconseguir que cap 
agressió quedi sense resposta.

Ens volem vives!!!

Tenim un poble ben actiu

Aquests darrers mesos, per fi, hem pogut gaudir de les activitats 
culturals i festives habituals al nostre poble. A inicis de juny 
vàrem reprendre la Festa de la Cirera que l’Ajuntament organitza 
conjuntament amb els pagesos del Papiol. Es va donar més 
protagonisme a la gastronomia, amb cuiners reconeguts, amb 
gent influent a les xarxes o amb els mateixos comerços locals i 
societats gastronòmiques locals.

Al Fasoldenit, que organitza l’Escola de Música i Dansa Miquel 
Pongiluppi, vàrem tornar a omplir de música la plaça de 
l’Església i afirmem que l’Escola està en forma i que l’alumnat 
té un bon nivell.

A finals de juliol va arribar la desitjada Festa Major, plena 
d’activitats per a totes les edats. No es va poder fer el correfoc, 
però vàrem gaudir d’un munt d’activitats, amb una participació 
molt alta.

L’alta participació, la podem lligar, per un costat, a les ganes 
de sortir al carrer i passar-s’ho bé, sobretot després de tants 
mesos sense poder fer actes en formats normals. I per una 
altra banda, a l’alta implicació de les diferents entitats, penyes 
o gent de forma individual que col·laboren de forma activa en 
l’elaboració dels diferents esdeveniments i procuren que surtin 
al millor possible.

Aquest fet fa palès que el nostre poble està ben viu, és actiu i les 
entitats socials, culturals i esportives en volen ser protagonistes. 
I això, per fer avançar una societat, per fer avançar un poble és 
fonamental.

No oblidem la feina que fan els tècnics municipals: coordinació 
d’activitats, suport, acompanyament permanent en totes i 
cadascuna de les activitats, control de material... Una feinada 
ingent a vegades poc agraïda, però bàsica per al correcte 
equilibri.

Podem dir ben contents que vivim en un poble ben actiu i viu, i 
que intentem treballar al millor possible, de forma coordinada i 
amb germanor. Seguim!

Com a taca d’oli

Tenim un problema quan l’estratègia comunicativa d’un 
ajuntament es basa en la teoria de la taca d’oli, és a dir, que 
quan després d’informar un individu o un col·lectiu, s’espera 
que la informació arribi a la resta de forma passiva, sense 
necessitat de fer cap esforç extra. Perquè, aleshores, correm 
el risc que arribi distorsionada o que no la rebi qui l’ha de rebre.
Passa igual quan els membres de l’equip de govern municipal 
pensen que l’ajuntament és una institució que els pertany de 
forma exclusiva, quan pensen que l’oposició no necessita 
participar d’allò que passa i del que es gestiona. Perquè, com 
a representants d’una part de la ciutadania, es poden trobar 
sense poder desenvolupar totes les seves funcions (participar 
en actes, compartir decisions, col·laborar en l’explicació de 
determinades actuacions...) per manca d’informació; i, a més, 
poden interpretar que l’origen de la qüestió es troba en una 
actitud excloent i menyspreativa. 

Per això considerem que la informació ha de fluir de forma 
proactiva i continuada entre el govern, l’oposició, les entitats 
i la ciutadania. No pot considerar-se una qüestió menor o un 
simple formalisme. La gestió de la transparència i la pluralitat 
exigeix de la col·laboració de tothom.
 
D’altra banda, pensem que un executiu que vol governar des 
de la mirada àmplia i el consens no només ha de comunicar, 
sinó que ha d’animar la resta de formacions polítiques, entitats i 
veïnat a participar en les decisions i els actes. Perquè qualsevol 
qüestió que ha estat debatuda i opinada per tots els col·lectius 
afectats és molt més rica.

I, sobretot, perquè les taques d’oli no distingeixen entre les 
informacions que transporten ni entre la direcció cap a on es 
transmeten, simplement flueixen. Caldria, doncs, donar-los un 
contingut i una direcció que beneficiés tothom.

Meritxell
Aguilar

Jordi
Bou

Maria José
Giner
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Reciclo en
Clau Papiol

L’Ajuntament recomana

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

Xerrades mensuals
sobre dona i salut al
Casal de la Dona
Dimarts 25 d’octubre de 2022, d’11.30 a 12.30 h
Autoestima i apoderament

Dimarts 22 de novembre de 2022, d’11.30 a 12.30 h
Gestió d’emocions

Dimarts 20 de desembre de 2022, d’11.30 a 12.30 h
Ansietat / respiració

Dimarts 24 de gener de 2023, d’11.30 a 12.30 h
Benestar fisic i emocional

Dimarts 21 de febrer de 2023, d’11.30 a 12.30 h
Cicles menstruals

Dijous 9 de març de 2023, de 18.30 a 19.30 h
Sexualitat i dones

Dimarts 25 d’abril de 2023, de 18.30 a 19.30 h
Prevenció ITS

Dimarts 23 de maig de 2023, de 18.30 a 19.30 h
Sensibilització i prevenció d’addiccions

Dimarts 13 de juny de 2023, d’11.30 a 12.30 h
Inici a la maternitat

Clau Papiol i
canvi de casa

• La Clau Papiol està vinculada al domicili, 
concretament al rebut de les deixalles: si canvieu 
de casa, no us heu d’endur ni les targetes ni els 
clauers.

• Si marxeu d’un domicili, heu d’entregar les 
targetes i clauers als nous veïns o veïnes.

• Si arribeu a una nova llar, heu de demanar la Clau 
Papiol associada a la nova casa o al nou pis: als 
veïns anteriors o a l’Ajuntament.


