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S’hi ha fet treballs de pavimentació, s’ha 
connectat la xarxa de sanejament del col·lector 
metropolità i s’ha renovat la instal·lació d’aigua 
potable.

Edita: Ajuntament del Papiol · Producció: Gráfi cas Fersosa · Tiratge: 2.100 exemplars · Dipòsit legal: B20.160-2015

Apunt de fi nalitzar 
les obres del carrer 
de Papiol de baix

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

On som
C. de Narcís Monturiol, 24
(Polígon Industrial Sud)

Horari
De dilluns a divendres, de 9 h a 14 h

Telèfon
93 673 16 95

Adreça electrònica OPEP
papiol.opep@elpapiol.cat

Adreça electrònica Borsa de Treball
papiol.borsatreball@elpapiol.cat

Facebook
O� cina de Promoció Econòmica
del Papiol

Si vols trobar feina

Formació

• L’Ofi cina de Promoció Econòmica (OPEP)  ofereix un 
ampli catàleg formatiu que enguany consta de 12 accions 
formatives, subvencionades per l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona en el marc de el Pla Metropolità de suport a les 
polítiques socials municipals 2020-2023

• Aquestes formacions, dirigides a persones en recerca 
de feina o persones en actiu en cerca de millora laboral. 
Estan enfocades en el tipus de formacions i coneixements 
més demandats per les empreses del municipi i que més 
es valoren en els processos selectius.



Noves marquesines 
a les parades del 
bus

La 40a Festa de la 
Cirera, més i millor

Nova incorporació 
a la unitat canina 
de la policia

Agermanament 
entre els municipis 
cireraires del Baix 
Llobregat

• Les noves parades comptaran amb enllumenat 
propi i en algunes es podrà trobar el panell 
informatiu amb l’horari del transport.

• S’aniran modificant les parades de manera 
progressiva tan bon punt els projectes de 
modificació de via pública pendents ho 
permetin.

• La 40a Festa de la Cirera tanca amb un balanç 
molt positiu.

• Amb un gran èxit de participació els 
papiolencs i papiolenques han pogut gaudir de 
grans novetats com el I Tast d’olis organitzat 
per l’Associació de Pagesos, la inauguració del 
nou Pumptrack i plats forts com les actuacions 
de nit i el showcooking de la reconeguda Ada 
Parellada.

• L’Arya, una jove pastor alemany és la nova 
incorporació que forma la unitat canina de la 
Policia Local del Papiol

• L’Arya ja participa en vigilàncies planificades al 
Papiol i col·labora en tasques de prevenció de 
delictes contra la salut pública

• Signat durant la 40a Festa de la Cirera el
 1r agermanament de municipis cireraires entre 

Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma de 
Cervelló, Torrelles de Llobregat i el Papiol

• L’acte d’agermanament reforça el vincle entre 
els municipis de la comarca que treballen amb 
afany en la perpetuació de la Festa de la Cirera 
i ret el reconeixement de la pagesia que ho fa 
possible.

La Cirera
ens agermana

Juny 2022

Agermanament entre les ciutats de:
Sant Climent de Llobregat, Santa Coloma 
de Cervelló, Torrelles de Llobregat,
El Papiol

Joan Borràs i Alborch
Alcalde del Papiol

Jordi Bartolomé i Fernández
Alcalde de Santa Coloma de Cervelló

Ignasi Llorente Briones
Alcalde de Torrelles de Llobregat

Isidre Sierra i Fusté
Alcalde de Sant Climent de Llobregat


