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Ajuntament del Papiol L’aposta és pel Papiol
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Joan Borràs i Alborch
L’alcalde
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Aquest és l’últim editorial que escric al 
Som Papiol com a alcalde vostre. Ha 
estat una llarga etapa de la meva vida 
dedicada al servei públic, al servei a 
les persones, al servei dels papiolencs 
i les papiolenques. Sempre he dit que la 
política, en majúscules, es fa des de la 
proximitat a les persones, des del carrer, 
des de l’Ajuntament.

Molts i nombrosos han estat els canvis 
que he tingut la sort de viure durant 
aquests 24 anys com a regidor, 6 d’ells 
amb l’honor de ser l’alcalde de totes i 
tots vosaltres.

El Papiol d’avui és un poble millor del que 
vaig tenir la sort de conèixer l’any 1999, 
quan per primera vegada els vilatans em 
van donar l’oportunitat de fer de regidor. 
Avui disposem de millors equipaments, 
millor transport públic, millors carrers, 
parcs i jardins. Tenim la xarxa d’entitats 
socials, culturals i esportives reforçada. 
Tenim un Ajuntament més potent, que 
ens permet atendre millor les necessitats 
socials i laborals.

El Papiol, sempre al cor 

Sumari

La feina d’un Ajuntament no s’acaba 
mai i sempre hi ha coses a fer. Per això, 
vull agrair la dedicació d’aquells que 
han estat sempre per cuidar del poble 
i també a aquells que continuaran sent-
hi per millorar-lo. Vull agrair la feina que 
feu des de les entitats. Vull agrair la feina 
dels servidors públics de l’Ajuntament. 

En definitiva, agrair a aquelles persones, 
siguin del sector que siguin, que cada 
nit quan van a dormir ho fan amb un 
somriure, sabent que aquell dia han fet 
alguna feina per fer un Papiol millor.

Al maig hi ha eleccions municipals i a 
algú altre li tocarà la responsabilitat de 
dur aquest vaixell a bon port. Molta sort 
i encerts a aquells que us tocarà la noble 
tasca de servir al poble.

Ha estat un immens honor poder-vos 
servir durant aquests 24 anys, amb 
encerts i desencerts i, com us he dit 
a l’inici d’aquest escrit, amb el Papiol 
sempre al cor.
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“Ha estat un immens 
honor poder-vos servir 
durant aquests 24 anys. 
Amb el Papiol sempre al 
cor”.
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Fem poble

Peça a peça Aposta per la cultura
Un espai cultural perquè el 
Papiol bategui amb força

Un espai cultural perquè el 
Papiol s’ompli d’orgull

La història del Papiol conté moments 
que han marcat un abans i un després 
en la personalitat del poble. Si mirem 
enrere, veurem grans fites, com la inau-
guració d’equipaments indispensables: 
el Centre de Dia, el Poliesportiu, l’Escola 
de Música i Dansa, la unificació de l’Es-
cola Pau Vila, el Centre Esportiu o la Bi-
blioteca, entre altres.

Projectes d’envergadura que no són fei-
na d’un sol mandat. Propòsits que, quan 
comencen a albirar-se, costen d’imagi-
nar acabats. Però la feina es fa pas a 
pas i tot arriba.

La història del Papiol 
té moments que han 
marcat un abans i un 
després en la nostra 
identitat.

TU
Aquest espai per a usos lúdics i culturals és un dels grans pro-
jectes de poble i donarà cabuda a la gran quantitat d’activitats 
impulsades per l’Ajuntament, associacions i entitats locals. 

Després de les eleccions municipals del 29 de maig, s’haurà 
de buscar el finançament per tirar endavant el projecte.

Una maqueta a escala del futur equipament ens dona més 
pistes sobre com serà.

Es treballa per convertir la planta baixa de l’edifici de la Sala 
Gran en un museu modern i únic que pugui formar part de 
programes educatius per a escoles i instituts i que atregui un 
turisme familiar. 

Es treballa per aconseguir subvencions per rehabilitar l’edifici 
i per redactar l’estudi museològic.

L’equip que està fent el treball d’investigació històrica ha 
conegut aspectes del Papiol que els permet afirmar que “el 
Papiol ha estat més important del que la seva gent es pensa”.
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Ho estem fent

Hi ha hagut propostes que, quan han començat a forjar-se, ens han costat d’imaginar acaba-
des. Però la feina es fa peça a peça i tot arriba. Passa amb els projectes de pes per redibuixar 
i millorar carrers, espais públics i infraestructures. Els últims exercicis s’ha incrementat consi-
derablement la inversió en obres de millora del Papiol.

Un poble que encaixi

Nucli històric

El mandat anterior es va reurbanitzar el 
carrer Major i la plaça de l’Església. Ara 
s’està reurbanitzant el carrer de Bar-
celona i la plaça de Rafael Casanova. 
Quan s’acabin aquestes obres, es faran 
les del carrer de l’Abat Escarré. 

Francesc Macià

El carrer de Francesc Macià s’ha fet de 
nou en dues fases. S’han ampliat les 
voreres i s’ha mantingut l’aparcament.

Neteja de torrents

La primavera passada l’Ajuntament va 
netejar l’embocament del torrent que 
passa per sota del camí de Ca n’Este-
ve de la Font per evitar taps, desbord-
aments de l’aigua i talls en el camí.
 

Nou Papiol de Baix

Al carrer del Papiol de Baix s’han fet 
treballs de pavimentació, s’ha connec-
tat la xarxa de sanejament del col·lector 
metropolità i s’ha renovat la instal·lació 
d’aigua potable. 

Nou parc a la zona de les 
escoles

El nou Parc de l’1 d’Octubre es va con-
vertir en un dels set patis amb què va 
comptar l’Escola Pau Vila durant el curs 
2020-2021, marcat per la pandèmia. El 
parc, entre l’Escola Pau Vila i l’Escola 
de Música, ha ajudat a unificar entorn 
urbà i entorn natural. Ha esdevingut un 
accés directe a les Escletxes. 

Clavegueram sanejat

S’han reparat 80 metres de clavegue-
ram vell i malmès a l’avinguda de la Ge-
neralitat, entre Balmes i Ignasi Iglesias. 
També s’ha posat fi al vell problema del 
carrer de Sant Antoni: quan plovia molt, 
el clavegueram no tenia prou capacitat 
per recollir tota l’aigua. 

Nova rotonda d’accés al 
Papiol

El setembre de 2021 el govern Espa-
nyol va inaugurar l’enllaç de l’A-2 i l’AP-
7 a l’altura del Papiol i Castellbisbal, 
unes obres llargament reivindicades 
pels municipis de la zona per millorar el 
trànsit i la connectivitat. Aquesta gran 
infraestructura ha beneficiat el Papiol 
amb la construcció de la nova rotonda 
d’accés a l’altura de Can Mas.

Millora de la capacitat del 
Torrent de les Argiles

La Generalitat ha atès finalment les 
peticions de l’Ajuntament d’actuar al 
torrent de les Argiles. La darrera pluja 
fortament intensa, al febrer, va seguir el 
seu curs sense problemes i sense inun-
dacions a la zona del Papiol de Baix.

REIVINDICACIONS 
MUNICIPALS

La feina es fa peça 
a peça i tot arriba.
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Anem endavant

Un poble
ha de ser personal 
Aquest mandat municipal que expira serà recordat com el de la pandèmia. De la pandèmia, 
se’n poden dir moltes coses, com que ha posat a prova la capacitat de resiliència de les 
persones i les administracions i que ha reafirmat prioritats de cara al futur: el tracte amb 
les persones. Aquest mandat també es recordarà com el del CAP i el dels Serveis Socials.

La nova illa

Un cop entri en funcionament el nou 
CAP del Papiol, la plaça on es troba 
esdevindrà un nou centre neuràlgic. 
Parlem de la plaça al voltant de la qual 
s’estructura l’anomenada “illa sociosa-
nitària”, on hi ha el Centre de Dia i el 
Casal dels Avis. 

Serveis Socials, pilar de les 
polítiques municipals 

Any rere any s’han incrementat al Pa-
piol les prestacions de serveis, ajuts, 
beques i atencions des dels serveis so-
cials Municipals.
 
Els projectes socials s’han anat conso-
lidant i l’aposta ha estat 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’incre-
ment del finançament i la voluntat dels 
diferents equips de govern.

Atenció primària

Ens mereixem una atenció sanitària de 
qualitat i amb els mateixos serveis que 
qualsevol municipi. Aquesta és una rei-
vindicació històrica de cada papiolenc 
i papiolenca, sobretot després d’una 
pandèmia que va obligar a tancar el 
consultori local i ens va deixar sense 
l’atenció més bàsica durant uns mesos. 
El consistori en ple continua reclamant 
recursos suficients per al nou CAP.

Ampliació d’objectius

Primer, els esforços dels Serveis So-
cials es van centrar en les persones 
grans. Després el focus s’ha anat es-
tenent a la població infanti i, ara, a la 
juvenil.

Els objectius dels Serveis Socials del 
Papiol s’han pogut ampliar a mesura 
que s’afermaven serveis i emergien no-
ves necessitats.
 

Atenció domiciliària als 
infants

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) està 
pensat per ajudar les persones amb 
una autonomia limitada o en una situ-
ació de vulnerabilitat que necessiten 
suport a casa seva i per promoure la 
seva autonomia personal i millorar la 
seva qualitat de vida. Això pel que fa a 
la gent gran. 

La pandèmia ha estat el detonant de 
l’ampliació de l’atenció domiciliària als 
infants. Un cop passada la crisi sanità-
ria, es manté aquest servei.

El jovent pot trobar suport davant 
situacions de crisi familiar, relacions, 

problemes d’addicció, alimentaris, 
d’autoestima, desorientació...

Aquest mandat serà 
recordat com el mandat 
de la pandèmia, el del 
CAP i el dels Serveis 
Socials.

Residència d’emergència

Dins la mateixa illa, es troben les anti-
gues cases dels mestres, tres de les 
quals s’han rehabilitat per destinar-les 
a casos d’emergència social. Els habi-
tatges es gestionen des dels Serveis 
Socials.

Nous serveis per a joves
de 12 a 25 anys

Un nou servei ofereix suport especiali-
tat en situacions de desorientació aca-
dèmica, formativa i laboral, crisi familiar 
i de relació amb els iguals, problemes 
d’addicció, alimentaris, d’autoestima...

Al Papiol, aquest servei presencial 
funciona dijous de 15.30 a 19.30 h a 
l’espai d’entitats ubicat a l’edifici de la 
Biblioteca. Es tracta d’un servei gratuït 
adreçat a tot el jovent i per al qual no 
cal cita prèvia.

Des que s’ha posat en marxa, el servei 
ha tingut molt bona acollida.

A banda, comptem també amb un al-
tre servei nou, telemàtic: joves i famí-
lies també disposen d’un servei en línia 
especialitzat en abordar l’abús de les 
pantalles i l’addicció als videojocs.
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T’informem

Aposta pel medi ambient
i el compromís col·lectiu

Generar
menys
residus.

Separar
els residus per 
fraccions.

Llençar els residus
al contenidor que
correspon.

AbocadorRecuperació i compostatge a
la planta de tractament

1 2 3

54
El contingut dels 4 contenidors 
que tenim va a parar a la corres-
ponent planta de tractament, 
on es recuperen els residus reci-
clables i es composten els orgà-
nics (si s’han separat bé i s’han 
llençat al contenidor que toca). 

EL PROBLEMA: llençar frac-
cions de brossa barrejades 
al mateix contenidor dificulta 
el triatge i la recuperació dels 
residus (sobretot els orgànics) 
i s’han d’acabar portant a 
l’abocador. 

Els residus que no es poden 
reciclar (perquè estan molt 
barrejats) i els que no són re-
ciclables (burilles, compreses, 
bolquers, restes d’escombrar, 
cotó, cendra de la llar de foc...) 
van a parar a l’abocador.  

LA CLAU: si separem i llencem bé la brossa, podríem arribar a reciclar el 
90 % dels residus. I si llencem millor l’orgànica tindrem molt de guanyat, 
perquè és molt fàcil de compostar. Se’n fa adob per nodrir la terra.

Destí de la brossa dels contenidors del Papiol

El 65 % 
dels residus del 
Papiol es recullen 
selectivament

(envasos i resta de 
residus inorgànics)

Brossa
inorgànicaBrossa

orgànica
Paper
i cartró Vidre

!

Enllumenat públic
de llum LED i estalvi
energètic

Som els quarts de la llista dels 31 
municipis de menys de 5.000 habi-
tants beneficiats per les ajudes del 
Ministeri per a la Transició Ecològi-
ca destinades a la transició energè-
tica. Gràcies a aquest finançament, 
aconseguim que pràcticament el 
100 % de l’enllumenat públic sigui 
de llum LED, la qual cosa comporta 
un estalvi energètic important.

Plaques solars als edificis 
municipals

S’instal·laran plaques fotovoltaiques 
al poliesportiu municipal. També 
està previst ampliar les instal·laci-
ons solars de l’Escola Pau Vila i que 
se’n col·loquin a l’edifici consistorial, 
a l’Escola de Música, al Centre de 
Dia i a la Biblioteca. Per a tot això, 
es compta amb subvencions de fons 
europeus, gestionades a través de 
l’AMB.

Aposta per l’operadora 
elèctrica metropolitana 
Barcelona Energia

El Ple de l’Ajuntament ha acordat 
contractar el consum elèctric muni-
cipal a la comercialitzadora pública 
Barcelona Energia (BE) per al con-
sum elèctric municipal.

Barcelona Energia comercialitza 
energia pública i d’origen renova-
ble. Vol liderar la transició cap a la 
sobirania energètica de l’àrea me-
tropolitana i trencar amb la depen-
dència de les grans companyies 
elèctriques.

Foment de les
instal·lacions de
plaques solars

L’Ajuntament fomenta les instal·la-
cions de plaques solars en dos 
sentits:

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

Instal·lació: l’Ajuntament ha sub-
vencionat el 25 % del total del pres-
supost, sense IVA, de les plaques 
solars instal·lades durant 2020 i 
2021. El pressupost municipal de 
2023 s’ha dotat econòmicament 
amb una partida per subvencionar 
les instal·lacions que fetes durant el 
2022. El topall màxim de la subven-
ció és de 1.250 €. 

Nou servei d’assessorament per a la instal·lació de plaques solars

El Papiol és un dels cinc municipis de l’àrea metropolitana on es posa en marxa un servei d’informació i assessorament a 
la ciutadania sobre la instal·lació de plaques fotovoltaiques. El servei, ofert per l’AMB, funciona dos cops al mes a l’Ajun-
tament. El servei s’estendrà a la resta de municipis de l’àrea el 2024.
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Tu fas Papiol

Supermercat

Avilés-Condis

Passat i futur 
d’un espai nostre 

Els pares del Josep van arribar al Pa-
piol pels voltants de l’any 1964, acollits 
per familiars establerts a Molins de Rei, 
i van decidir arrelar-se al Papiol per ini-
ciar la nova vida en terres catalanes.

El pare, professional de la construcció, 
va decidir obrir a l’avinguda de la Ge-
neralitat la primera botiga d’autoservei 
d’alimentació del Papiol.

Al negoci familiar treballaven els pares 
i fins i tot els nens, que durant l’estiu 
ajudaven als pares en les petites feines 
del negoci.

El Josep va començar de molt jove i, 
amb el pas dels anys, va agafar el timó 
del negoci, juntament amb la seva ger-
mana Eugènia.

El Josep estima el seu comerç, parla 
dels veïns i les veïnes del Papiol com 
si es tractessin de la família. Sap què 
compra tothom i l’hora que cadascú 
serà a casa per entregar-los la coman-
da.

La identitat del comerç de proximitat 
és innegable. Rere el taulell es troba 
el nostre veí, el que coneix el teu nom, 
amb qui celebrem la Festa Major o re-
collim els nens a escola. Sap què ne-
cessites, t’avisa quan estan a punt de 
rebre allò que tant t’agrada, i espera 

Veiem acabat un espai nou, la nova 
plaça del nou CAP, la plaça de l’Era del 
Pagès, nom triat pel Consell del Poble. 
Va ser com, en un temps passat, es va 
conèixer popularment aquest indret, 
on aviat funcionarà el nou ambulatori.

La plaça del nou CAP va ser durant 
molts anys el pati del Colegio Público 
Calvo Sotelo (Escola Pau Vila des de 
2004). 
 
Un instant de joc de la canalla a l’hora 
del pati és el tema del mural que acaba 
de pintar la muralista Elisa Capdevila 
en una de les parets exteriors d’una de 
les antigues cases dels mestres (ara 
cases d’emergència social).

La foto reproduïda a la paret

Quan va rebre l’encàrrec de l’Ajunta-
ment, l’Elisa va tenir clar que volia re-
presentar algun moment d’aquell pati, 

on ella i molts infants del Papiol hem 
jugat.

Va buscar fotos a casa seva i en va de-
manar a gent del seu entorn. Al final, 
d’entre moltes fotos, va triar una de 
molt especial, com podem veure a la 
foto de la portada de la revista. La va 
fer fa uns quinze anys una mestra. De 
segur que reconeixeu els nens i nenes 
de la imatge, oi?

L’Elisa va néixer al Papiol el 1994. Va 
començar una carrera de ciències que 
va deixar per formar-se en pintura clàs-
sica i dibuix. Grans ciutats mostren els 
seus murals als edificis. La papiolenca 
fa de la seva obra un homenatge a la 
gent que l’envolta.

Elisa: “La majoria de 
protagonistes dels meus 
murals són persones del 
meu voltant. És on trobo la 
inspiració”.

que tornis del gimnàs per entre-
gar-te la compra.

Tecnològicament, tampoc es que-
da enrere. Conscient del ritme de 
vida que portem, i amb l’objectiu 
d’arribar a tothom, rep les coman-
des per correu electrònic i les pre-
para a l’espera que puguis reco-
llir-les o rebre-les a casa.

El Josep és conscient que tenen 
una dura feina davant de les grans 
superfícies, però tenen unes 
armes que els grans supermercats 
no tindran mai, la proximitat i 
l’amor per la gent que hi compra.
Com a president de la Unió de 
Comerciants del Papiol mira de fer 
pinya amb la resta de comerços 
del poble per donar servei als 
papiolencs. Lluita per no acabar 
engolits per les grans empreses 
i per establir la consciència de 
comerç de proximitat a les noves 
generacions, amb l’esforç i l’afecte 
per oferir el millor producte i atenció 
a qui sempre ha considerat la seva 
família.

Fem memòria
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Nous projectes de futur

Aquest és el darrer butlletí abans de les Eleccions Municipals 
del proper 28 de maig. Per aquesta raó, vull agrair la feina i la 
dedicació de totes les persones que treballen a l’Ajuntament, 
sobretot tenint en compte el context de pandèmia que ens ha 
tocat viure. Hem superat moments molt complicats i convulsos 
amb la COVID, i tot i que han estat 4 anys durant els quals 
hem aconseguit més de 5 milions d’euros de subvencions, tot 
allò que com a Govern vàrem planificar s’ha anat endarrerint, 
fins a 1 any, a causa de la pandèmia. Però la constància i els 
mèrits conjunts ens han fet superar totes les adversitats i, en 
aquest sentit, també vull donar les gràcies als partits polítics 
de l’oposició, que ens han fet costat per continuar avançant en 
benefici de tot el poble. 
 
Aquests quatre anys de feina des del Govern municipal ens 
han servit per realitzar millores al nostre municipi, però també 
per veure on hem d’aprofundir. Volem assumir aquest repte 
i volem continuar treballant per totes les papiolenques i 
papiolencs.  Per això necessitem poder tornar a comptar amb 
la vostra confiança, la mateixa que ens heu demostrat des del 
primer dia

Des d’ERC el Papiol estem treballant intensament per poder 
oferir el millor projecte, el que mereixen tots els nostres veïns i 
veïnes. Un projecte engrescador, valent, feminista i obert, que 
desitgem que sigui ben rebut per tothom. Estem treballant per 
fer un programa participatiu, que neix de les entitats i de la 
gent del poble.

No hem pogut acabar tota la feina, però hem avançat en la 
direcció que ens permet continuar amb la transformació del 
nostre poble. I volem continuar treballant per fer del Papiol un 
municipi més sostenible, més amable i més còmode per a la 
ciutadania.

Gràcies a totes les papiolenques i papiolencs pel suport a ERC 
El Papiol.

Silvia
Romero

Portaveus

APM

L’Assemblea Papiolenca Municipalista (APM) neix de 
l’experiència i bagatge de l’Assemblea de la CUP del Papiol 
amb l’objectiu de construir una candidatura per les eleccions 
municipals d’aquest 2023.

Som gent del poble que creiem en una política municipal 
basada en la defensa dels serveis públics, perquè som 
precisament gent que els utilitza i som coneixedors de les 
seves virtuts, també de les seves mancances.

Volem que el nostre Ajuntament tingui criteri propi en la 
defensa dels interessos de les papiolenques i papiolencs. No 
volem continuar amb les polítiques seguidistes d’institucions 
com la Diputació, Àrea Metropolitana o Generalitat. Tampoc 
estem en política municipal per fer de trampolí cap a càrrecs 
molt ben pagats en aquestes institucions, perquè no creiem en 
la professionalització de la política tal i com fan ERC, Sumem 
i Junts.

Les polítiques que fan aquests 3 partits tradicionals, amb petits 
matisos, son les mateixes ja que l’actual govern municipal en 
molts casos es limita a “copiar i enganxar” del que li arriba 
de les administracions supramunicipals, que per cert estan 
governades o han estat governades conjuntament pel consens 
del “políticament correcte” que actualment representen PSC, 
ERC, Junts, Els Comuns...

Creiem que les polítiques municipals han de tenir en compte 
les lluites per una transformació social que superi el sistema 
capitalista, per acabar amb el sistema patriarcal, la defensa 
de la nostra llengua i cultura i la preservació del nostre entorn 
natural. Aquestes mesures s’han de fer tenint en compte a la 
classe treballadora i que els canvis han de ser globals i no fer 
recaure la pressió sobre els sectors més desfavorits.

Si vols implicar-te o tens alguna pregunta més: 
apmpapiol@gmail.com

Recta final del mandat

Ja han passat quatre anys i tornem a estar de nou a les portes 
d’unes eleccions municipals. Veurem a les nostres veïnes i 
veïns donant suport a diferents candidatures. Veïnes i veïns 
que, independentment de la seva ideologia o procedència, 
volen el millor pel seu poble i fan un pas que valent, que costa, i 
es transformen en una persona pública de la vida local. 

Quan entres a l’Ajuntament has de tenir clar que ets un servidor 
públic i treballes per fer el millor pel poble. Amb l’equip de 
govern emprens projectes i traces les directrius polítiques, unes 
de més envergadura i altres de gestió diària.
 
Normalment, les accions de més envergadura no són d’un 
sol mandat, per tant, poden ser heretades d’anteriors equips 
de govern. És el cas de l’illa sociosanitària, que fa diversos 
mandats que es va definir. L’anterior mandat la Generalitat 
va adjudicar la construcció del CAP i fins ara no ha estat una 
realitat.
 
Tenim més exemples, com l’ampliació de les escoles, que es 
va treballar durant els anys noranta i es va inaugurar l’any 2005. 
Ara en tenim un altre sobre la taula, la Sala Polivalent. 

Els diferents equips de govern que hem tingut en els anteriors 
mandats han fet propostes sobre aquest espai. Els darrers dos 
mandats hem encaminat una proposta ferma.
 
El següent mandat s’iniciarà amb el projecte executiu sobre la 
taula, i s’haurà de decidir si es vol tirar endavant. El meu equip 
i jo ho tenim clar; i tant de bo que aviat pugui ser una realitat!

Tanco donant les gràcies a tots els veïns i veïnes que fan el 
pas i formaran part d’una llista electoral; desitjant molta sort a 
totes les candidates (també per a mi); agraint la feina feta a les 
persones que no seguiran i, evidentment, donant les gràcies 
per la feina feta a l’actual alcalde, en Joan Borràs, amb qui hem 
compartit govern els darrers vuit anys, i desitjant-li el millor.

Recta final 

Queden poques setmanes per al final del mandat i ja es 
palpa l’ambient electoral. Els partits presenten les seves 
candidatures, sumen persones als seus equips i defineixen els 
seus programes. Tot està preparat perquè decidim el futur del 
Papiol i qui ha de liderar el nou temps que s’obrirà a partir del 
28 de maig. 
 
Han estat 4 anys marcats per una pandèmia que ens ha allunyat 
dels carrers i del contacte amb la gent, i que ha comportat 
un aïllament social força important. Hem patit una crisi 
socioeconòmica que ens ha tensionat i que ha posat a prova la 
nostra capacitat de reacció. I, per si no en teníem prou, l’esclat 
de la guerra i l’augment de la inflació ha posat, novament, a 
prova la nostra resistència com a comunitat. 
 
Però, tot i aquestes dificultats, el balanç que fem des del nostre 
grup municipal és bastant positiu. Hem estès la mà quan ha 
calgut, hem avantposat la lleialtat institucional quan ha estat 
necessari i hem estat coherents en tot moment. 

No és fàcil encaixar que passaràs 4 anys a l’oposició, ni mantenir 
la il·lusió per continuar treballant, ni treure de l’adversitat 
l’oportunitat de millorar i crec, honestament, que amb la feina 
diària ho hem superat.
 
Presentar més de 30 mocions pensades i redactades des d’una 
òptica municipalista i amb l’objectiu de millorar la qualitat de 
vida dels nostres veïns i veïnes realça la feina feta per un equip 
que s’ha anat cohesionant i consolidant.

Tenir sempre la porta oberta i estar en disposició de parlar, 
escoltar i empatitzar amb tothom qui ens ha vingut a buscar o 
simplement acompanyar ha estat una tasca gratificant. Perquè 
‘el nostre compromís és amb les persones’.

Ara només queda la recta final i hi arribem amb la il·lusió de qui 
sap que només queda continuar treballant. La nostra continuïtat 
és a les vostres mans!

Meritxell
Aguilar

Jordi
Bou

Maria José
Giner
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L’Ajuntament recomana

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

Restriccions davant l’episodi 
d’excepcionalitat de sequera

Tenim prohibit utilitzar aigua potable per 
netejar carrers, paviments o façanes. 
Els contenidors es netegen per raons 
de salut pública.

Els particulars tenen prohibit netejar 
el carrer amb mànega. Netegem 
aparadors i finestres amb galleda i 
esponja.

Només es poden reomplir parcialment 
piscines amb sistema de recirculació i 
fent servir el mínim d’aigua per garantir 
la qualitat sanitària. No podem omplir 
piscines buides amb aigua dolça.

Queda prohibit rentar els vehicles amb 
mànega. Només podem rentar-los en 
túnels amb sistemes de recirculació 
d’aigua. Fora d’aquests túnels, només 
podem rentar els elements de seguretat 
amb galleda i esponja.  

Només podem regar jardins i zones verdes, 
públiques i privades, per a la supervivència 
d’arbres o plantes: amb la quantitat d’aigua 
mínima indispensable, de 20 a 8 h i només 
amb reg gota a gota o amb regadora.

El reg de la gespa queda prohibit en tots 
els casos, excepte en instal·lacions per a 
la pràctica federada de l’esport, amb la 
quantitat mínima indispensable.
Aprofitem l’aigua de l’assecadora o l’aire 
condicionat per fregar o regar.

Es controlaran els consums. 
L’excés de consum d’aigua és sancionable 
mentre duri l’excepcionalitat decretada per 
la Generalitat.

Més informació al portal de la sequera: 
sequera.gencat.cat


