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EDITORIAL 
Albert Vilà, alcalde del Papiol

Els Serveis Socials, 
un servei bàsic

Diuen que si abans de la crisi els 
governs es definien per en què in-

vertien els diners, per quins projectes 
apostaven, ara els governs es definei-
xen per en què fan les retallades. I per 
quins projectes aposten. 

El nostre govern té i ha tingut molt 
clar sempre que els Serveis Socials de 
l’Ajuntament són un departament clau 
per al poble, i encara més en temps de 
crisi, quan les necessitats s’eixamplen 
i la forquilla de necessitats s’estén. 
Per aquesta raó hem augmentat en 
els últims anys la dotació de Serveis 
Socials, per aquesta raó hem treballat 
tant per professionalitzar al màxim els 
Serveis Socials i per aquesta raó hem 
protocol·litzat la manera de treballar, 
per garantir la igualtat de drets entre 
tots els ciutadans i garantir així que les 
ajudes van on han d’anar. No només no 
hem retallat la partida per a aquests 
serveis, sinó que l’hem augmentada.

Per nosaltres és important que ningú 
no quedi enrere. El compromís del 
govern amb la gent més necessitada 
és innegociable. Fins i tot, som l’únic 
municipi en el qual és el seu alcalde 
qui seu a la Taula de Serveis Socials 
del Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat. Són maneres de demostrar amb 
fets que el tema dels Serveis Socials 
és una de les nostres prioritats. 

Ara només hem de tenir esperança 
que la Llei de racionalització i soste-
nibilitat que ha aprovat el Govern de 
l’Estat espanyol no s’acabi aplicant. 
Els serveis socials dels ajuntaments es 
veurien molt afectats i faríem moltes 
passes enrere. Seguirem atents, segui-
rem en lluita.

2 _ de bat a bat / actUalitat

La Biblioteca del Papiol ja és centre 
col·laborador i examinador de les pro-
ves ACTIC. 

Això vol dir que els papiolencs po-
den fer les proves per acreditar ofici-

alment, a través del títol certificat per 
la Generalitat de Catalunya, els seus 
coneixements en tecnologies de la in-
formació sense haver de desplaçar-se 
a altres municipis. 

El passat mes de març la Biblioteca Municipal 
del Papiol Valentí Almirall va presentar l’expo-
sició “Dones grans, grans dones del Papiol”, 
una mostra que ha volgut ser un homenatge 
i reconeixement a totes les dones grans del 
poble i que ha rebut un suport especial dels 
papiolencs, que l’han convertida en una de les exposicions més vi-
sitades de l’equipament cultural. Per a qui no hagi pogut veure els textos i les 
fotografies de l’exposició podeu fer-ho ara via web a:
https://issuu.com/b.papiol/docs/dones_grans__grans_dones_del_papiol

El diumenge 6 d’abril s’ha celebrat 
una passejada pel camí de Ca n’Ami-
gonet, per celebrar-ne l’arranjament. 
El camí, de 1.600 metres, és una im-
portant entrada al Parc de Collserola, 
molt utilitzada pels papiolencs i papi-
olenques com a espai de passejada i 
esport, la qual necessitava una inter-
venció de millora. 

L’Ajuntament del Papiol va pactar amb 
el Consorci del Parc Natural de Collse-
rola el seu arranjament i el condicio-
nament de diferents indrets del camí 
com a àrees d’estada. El pressupost 
de l’arranjament ha estat de 35.000 
euros, aproximadament, i ha anat a 
càrrec del Consorci del Parc Natural 
de la Serra de Collserola.

Des de final de l’any passat el Papiol 
té repartits pel poble diferents conte-
nidors per a la recollida d’olis vegetals 
domèstics residuals. Es tracta d’una 
nova oportunitat per col·laborar amb 
el medi ambient i, també, amb l’ajuda 
social al mateix Papiol. En els primers 

mesos de funcionament els conteni-
dors eren plens en un 75%. Els punts 
de recollida són al c. De Francesc Ma-
cià amb baixada de can Minguet, avin-
guda de la Generalitat, 3, c. d’Anselm 
Clavé amb c. Fleming i plaça del Dr. 
Barberà (davant l’Escola).

Proves ACTIC a la biblioteca del Papiol

Grans dones del Papiol 

Arranjament de Ca n’Amigonet

Recollida d’olis residuals
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EDITORIAL 
Albert Vilà, alcalde del Papiol
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El passat divendres 7 de març es van 
inaugurar oficialment els Horts Muni-

cipals del Papiol amb la benvinguda als 
papiolencs adjudicataris de les parcel-
les. Un mes més tard, els 23 hortolans 
amb plaça ja han començat a treballar la 
terra, a instal·lar-hi part del reg i a plan-
tar-hi algunes espècies.

El dia de la inauguració, la regidora de 
Medi Ambient, Olga Meca, va ser l’en-
carregada de repartir les claus als nous 
hortolans, a qui l’Ajuntament ha atorgat 
una llicència d’ús temporal de la parcel-
la d’hort.

El mes de febrer es va acabar la fase 
final d’adequació dels horts, situats a 
l’antiga vinya de Cal Pepus, amb la instal-
lació del sistema de reg (amb aigua a 
peu de parcel·la), el condicionament dels 
camins interiors dels horts i la col·locació 
dels mòduls per poder desar les eines 
dels hortolans i el mòdul per desar els 
serveis comuns.

Estimar la terra i treballar-la
Un dels nombrosos valors paisatgístic i 
ambientals del poble del Papiol és la pre-
sència d’horts, terrasses, camps i vinyes 
que tradicionalment han envoltat el nucli 
urbà del poble. 

Malgrat les transformacions urbanes 
durant tot el segle XX arreu, amb un 
important desenvolupament urbà i una 
regressió de l’activitat rural, la presència 
d’horts de caràcter familiar i de caràcter 
professional aporta diversos valors afe-
gits, els quals l’Ajuntament del Papiol 

vol mantenir amb l’impuls del Programa 
d’horts municipals.

El fet de potenciar l’agricultura urba-
na al municipi contribuirà a reduir la 
pol·lució i a millorar la qualitat de l’ai-
re, la qual cosa és important al nostre 
municipi, que està inclòs dins una zona 
especial de protecció atmosfèrica pels 
contaminants: N02 (òxids de nitrogen) i 
PM10 (partícules en suspensió). A més, 
és innegable també la seva aportació a 
la qualitat paisatgística, ja que permet 
transformar espais degradats i sobrants 

en escenaris productius i recreatius. Un 
hort és un espai apropiat per treballar la 
terra, estimar-la, regar-la i embrutar-nos 
les mans. A més, el treball a l’hort ens 
donarà fruits que podrem olorar, tastar i 
gaudir. L’hort i la relació que s’estableix 
amb la terra és també coneixement i 
sensacions. Els nostres horts municipals 
seran ecològics i es preveu obtenir els ali-
ments amb el màxim respecte a la natura. 

L’Ajuntament ha obert un altre temps, fins 
el 30 d’abril, per a demanar una parcel·la 
als horts. Els interessats han de preguntar 
a la Oficina d’Atenció al Ciutadà. Y

* Si voleu seguir el dia a dia dels horts municipals, 
visiteu el seu Facebook:
https://www.facebook.com/ajuntamentpapiol.horts

els Horts Municipals 
s’omplen de vida 

r

Inauguració oficial dels Horts Municipals del Papiol 

Recollir la 
brossa orgànica 

Els hortolans amb plaça ja han començat a 
treballar la terra.

L’Ajuntament ha dut a terme una cam-
panya de reforç de la recollida selec-

tiva de la brossa orgànica, una campa-
nya que vol recordar als papiolencs la 
mecànica de la separació de la brossa 
orgànica, transmetre la informació so-
bre el sistema de recollida al Papiol als 
nous veïns i veïnes que s’han establert 
al municipi en els darrers anys, donar 
facilitats a les llars del poble tot repar-
tint cubellets airejats i bosses compos-
tables, formar l’OAC de l’Ajuntament per 
poder resoldre els dubtes que plantegin 
els usuaris, a més de fer una visita de 
reforç als grans generadors del municipi 
i proporcionar-los cubells i bosses ade-
quades a les seves necessitats.

El Papiol va iniciar la recollida selecti-
va de la brossa orgànica a tot el municipi 
a mitjan l’any 2000 amb contenidors en 
vorera. Des d’aleshores ençà, la separa-
ció domiciliària i la recollida selectiva de 
la brossa orgànica es van anar consoli-
dant, alhora que la resta de recollides 
selectives i l’ús de la Deixalleria han es-
devingut un aspecte quotidià entre gran 
part de la ciutadania. La importància de 
participar correctament en la recollida 
selectiva de la fracció orgànica fa im-
prescindible que, cada cert temps, tots 
els sectors implicats rebin la informació 
sobre la necessitat de millorar la parti-
cipació. A més, cal tenir en compte que 
darrerament ha disminuït la quantitat re-
collida de la fracció orgànica i és per això 
que l’Ajuntament del Papiol ha conside-
rat necessari dur a terme una campanya 
de reforç de la recollida selectiva de la 
brossa orgànica.

Al llarg de tres setmanes s’han visitat 
les diferents llars del nostre municipi per 
garantir que el màxim de famílies reben 
la informació directa i el material ade-
quat: bosses compostables i cubells ai-
rejats. També s’han organitzat diferents 
punts informatius on es poden anar a 
buscar els materials.

·  Divendres 28 de febrer a la plaça 
Gaudí (16 h a 20 h).

·  Dissabte 8 de març a la plaça Gaudí 
(10 h a 14 h).

·  Dissabte 12 d’abril a la plaça Gaudí 
(10 h a 14 h). Y
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L’equip de Serveis Socials bàsics consta de la figura d’una 
treballadora social amb dedicació completa i de la d’una 
educadora amb jornada de 25 h setmanals. El depar-

tament té com a finalitat assegurar el dret de les persones a 
viure dignament durant totes les etapes de la vida mitjançant 
la cobertura de les seves necessitats personals bàsiques i de 
les necessitats socials, en el marc de la justícia social i del 
benestar de les persones. Els Serveis Socials de l’Ajuntament 
del Papiol s’adrecen especialment a la prevenció de situacions 
de risc, a la compensació de dèficits de 
suport social i econòmic i de situacions 
de vulnerabilitat i a la promoció d’acti-
tuds i capacitats de les persones com a 
principals protagonistes de la seva vida.

Dins del Servei d’Atenció a Domicili es 
preveu el servei de suport a la persona, 
el servei de suport al manteniment de la 
llar i la instal·lació d’aparells de teleas-
sistència.

El Servei d’Atenció a Domicili és un 
servei que es compon d’una treballadora 
familiar i d’una persona auxiliar de la llar. La distinció entre 
SAD dependència i SAD social ve donada perquè en el primer 
cas la persona té reconegut un grau de dependència i l’ator-
gament del servei es reconeix dins de la Cartera de Serveis en 
l’ordre ASC/344/2008, de 14 de juliol.

Durant el 2013 s’han atès amb aquest servei 19 unitats fa-
miliars. La distribució per hores i tipus de SAD ha estat de: 
846 hores de servei per SAD Social, i 1.256 hores de servei 
per SAD dependències.

El Servei d’Atenció a Domicili coordina activitats i tasques 
adreçades a la higiene i a l’atenció personal. Aquest servei el 
reben 12 unitats familiars. Des d’aquest servei també es coor-
dinen activitats i tasques adreçades al manteniment de la llar, 
un servei que reben 13 unitats familiars. Els dos serveis tenen 
amb les persones d’entre 65 i 85 anys el gruix de les ajudes.

La teleassistència presenta actualment un total de 66 apa-
rells instal·lats al municipi, 64 dels quals són públics i 2 són 
privats. Les dones d’entre 76 i 85 anys són majoritàriament 

les usuàries d’aquest servei.

Més serveis Socials
El servei del Centre de Dia Josep Tar-
radellas és un centre col·laborador de 
la xarxa de serveis públics que té una 
capacitat de 24 places, 18 de les quals 
estan concertades amb el Departa-
ment de Benestar Social i Família. Ha 
donat servei aproximadament a 19/20 
persones mensuals.

El Centre de Dia ofereix, també, un 
servei de menjador per a persones grans no usuàries del cen-
tre, que per la seva situació social i/o econòmica els permet 
un espai de socialització i de contacte amb l’entorn. El perfil 
d’usuari d’aquest servei és de persones que viuen soles o que 
tenen la parella fent ús del Centre de Dia. De forma puntual 
també es pot donar cobertura a persones en risc d’exclusió 
social. Durant l’any 2013 s’han ofert  1.153 àpats.

Durant l’any 2013, també s’ha posat en marxa el programa 
d’arranjaments, el qual es porta a terme en col·laboració amb 

serveis socials al Papiol
z

El Serveis Socials de l’Ajuntament del Papiol presenten en un document la memòria d’activitats de l’any 
2013: una radiografia de tot el que s’ha fet al llarg de l’últim any en una de les matèries més sensibles que 
afecten la política del govern i la vida del poble. 

  U

el departament té com a 
finalitat assegurar 
el dret de les persones a 
viure dignament durant 
totes les etapes de la vida.

Des d’aquest servei es coordinen activitats i tasques adreçades 
a la higiene i l’atenció personal. Aquest servei el reben 12 unitats 
familiars. La seva distribució per sexe i edat és:

Des d’aquest servei es coordinen activitats i tasques adreçades al 
manteniment de la llar. Aquest servei el reben 13 unitats familiars.
La seva distribució per sexe i edat és:

Dona Dona
Home Home

servei d’atenció a domicili
suport a la persona (professional: treballadora familiar)

servei d’atenció a domicili
suport a la llar (professional: auxiliar de la llar)
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la Diputació de Barcelona i té com a objectiu fer petites re-
formes i/o arranjaments que permetin a les persones grans i 
amb dificultats de mobilitat i/o dependència adaptar algunes 
barreres arquitectòniques per tal de millorar la seva autono-
mia. Durant aquest any s’han fet tres canvis de banyera per 
plats de dutxa i un canvi de placa de gas per placa elèctrica 
de cuina.

Els Serveis Socials de l’Ajuntament també han organitzat 
diferents tallers i xerrades per a diferents col·lectius amb la 
intenció d’informar sobre diversos temes. Durant l’any 2013, 
s’han organitzat sis tallers a l’Escola Pau Vila (Alimentació 
saludable, Higiene postural...), tallers i xerrades per a pares 
i mares. 

 
Espai infantil i juvenil
Al setembre del 2013 es va iniciar l’espai infantil i juvenil a la 
Biblioteca Municipal. Aquest canvi ha millorat el projecte prin-
cipalment per les millores de l’espai. També el canvi permet 
una atenció més individualitzada cap al menor amb un itine-
rari propi millorant la qualitat del servei amb l’objectiu d’aug-
mentar els resultats preventius i de rendiment acadèmic. Y

Com pot afectar la Llei de racionalització i sosteni-
bilitat de l’administració local del Govern central de 
l’Estat Espanyol als serveis socials?

La major part dels serveis socials que a dia d’avui prestem els 
ajuntaments, amb aquesta reforma, passaran a ser competèn-
cia de la Generalitat, que els haurà de finançar íntegrament, 
sense que l’Estat hagi aportat 
cap recurs addicional. Això pot 
portar a serveis més allunyats i 
menys adaptats a les necessi-
tats de cada municipi. Pot pro-
duir una gestió amb un major 
desconeixement de la realitat 
social que patim els ciutadans 
i ciutadanes, i ser menys ben 
atesos. La Generalitat podrà 
delegar la gestió dels serveis a 
un altra administració, ja sigui 
Diputació, Consell Comarcal o 
Ajuntament, però la llei no de-
termina en quines condicions 
ni qui ho pagarà.

L’Ajuntament no podrà:
- Fer polítiques de reinserció social.
-  Dissenyar la seva pròpia política de serveis socials. Objec-

tius, programa, seguiment…
- Oferir un servei de teleassistència.
- Donar suport a persones amb risc d’exclusió social.
- Donar i gestionar ajuts socials.
- Oferir i gestionar ajuts i polítiques per a joves.
Només es podran limitar a atendre situacions d’emergència. Y

Els ajuts d’urgència estan dirigits a cobrir necessitats 
bàsiques que les persones i famílies no poden assu-

mir amb els seus recursos propis, especialment afectats 
pels efectes negatius de la crisi econòmica sobre les fa-
mílies del Papiol. 

Aquests ajuts s’han articulat a través de fons propis de 
l’Ajuntament i també de convenis de col·laboració amb 
entitats com la Creu Roja o el Programa de Pobresa en 
la Infància de La Caixa. En el seu atorgament, els Serveis 
Socials de l’Ajuntament utilitzen les recomanacions del 
Reglament d’ajuts d’urgència proposat per la Diputació 
de Barcelona i apliquen un pla de treball per a cada fa-
mília receptora dels ajuts.

Des del programa d’ajuts d’urgència social s’han atès 
92 unitats familiars amb un impacte sobre 280 perso-
nes. Aquests ajuts comprenen suport a l’escolarització, 
alimentació, higiene infantil, ajuts al lloguer i subminis-
traments domèstics, transport, etc.

Unitat familiars ateses: 92
Total de persones beneficiàries: 280

aJUts d’URGÈNcia

• Alimentació  ......................................   30%

• Escolarització  ...................................  10%

• Beques menjador  .......................   29,50%

• Escola bressol  ..................................   11%

• Transport ............................................   2%

• Lloguer  .........................................   11,50%

• Consums  .......................................   5,50%

• Altres  .............................................  0,50%

aliMeNtació

escolaRitZació

beqUes MeNJadoR 

escola bRessol

tRaNsPoRt

lloGUeR

coNsUMs

altRes



Primàries obertes          

Les primàries obertes que 
hem celebrat Junts pel Pa-

piol han estat un èxit. La parti-
cipació ha estat molt elevada, 
de quasi un 10% del cens elec-
toral del Papiol i de prop més 
d’un 40% dels vots que vam 
tenir a les eleccions passades. 
Això confirma que va ser una 
decisió encertada confiar en el 
vot dels papiolencs per decidir 
el nostre futur cap de llista per 
a les eleccions municipals de 
2015.

A més a més, estem molt sa-
tisfets de ser el primer partit al 
Papiol que impulsa un procés 
d’aquest tipus, que vol eixam-
plar la democràcia i acostar 
les decisions importants sobre 
el poble a tot el poble.

La voluntat dels participants 
ha estat unànime a favor d’Òs-
car Alujas. Tot el partit li farà 
costat perquè com a cap de 
llista a les properes eleccions 
aconsegueixi reeditar una le-
gislatura més l’Alcaldia i con-
servar els valors que han fet 
del Papiol un poble també mi-
llor per als propers anys.

C. Diputació - 2

Tal com diuen els companys 
de CiU, a qualsevol papio-

lenc o papiolenca se li acudei-
xen places i carrers amb més 
mal estat i, per tant, amb ne-
cessitat d’actuació més urgent 
que l’elecció unilateral que ha 
fet l’equip de govern. 

Però no sols hem de parlar 
de manca de criteri, sinó tam-
bé de manca de participació i 
consens. El fet que l’Àrea Me-
tropolitana de Barcelona hagi 
estat l’administració que ha fet 
tot el procés de redacció, apro-
vació, licitació i adjudicació de 
l’obra ens ha privat, a tots tres 
partits, de poder debatre-ho en 
Ple i votar aquest projecte.

A tot això, hi hem de sumar 
la manca de rigor amb què ac-
tua Junts. El fet de destinar, en 
aquest context de crisi actual, 
prop de 700.000 € a arranjar 
aquest carrer, en lloc de repar-
tir aquests diners i poder així 
abastar més actuacions ne-
cessàries al poble, ens sembla 
poc rigorós. 

C. Diputació - 1 

Quan llegiu aquest article 
estarà a punt de començar, 

o haurà començat, la urbanitza-
ció del carrer de la Diputació, 
baixada de la Lluna i passatge 
de la Pau. 

CiU, PSC i ERC volem deixar 
ben clar que sempre hem estat 
a favor, i hi hem donat suport 
amb el nostre vot en el Ple, de 
qualsevol obra que suposi una 
millora de qualitat de vida dels 
nostres vilatans. A més, hem 
fet afegir en el pressupost 2014 
els diners necessaris per fer un 
seguit d’obres que afecten di-
versos àmbits del nostre poble. 
Pel que fa a aquest projecte en 
concret, volem compartir amb 
tots vosaltres la nostra posició. 

En primer lloc, volem de-
nunciar la manca de criteri de 
Junts pel Papiol a l’hora de de-
cidir les prioritats urbanístiques 
del poble. L’elecció del carrer 
de la Diputació no respon a una 
necessitat urgent i objectiva 
d’arranjar aquest carrer, sinó 
més aviat respon a una estratè-
gia electoral. 

C. Diputació - 3  

Lligat amb l’argument de CiU 
i PSC, afegirem que els ma-

terials decidits per fer aquesta 
obra ens semblen discutibles. 
El fet de proposar d’ampliar la 
urbanització del nucli antic a la 
baixada de la Lluna i al passat-
ge de la Pau pot tenir sentit. Ara 
bé, ampliar aquest concepte 
d’urbanització a un carrer mo-
dern, amb la majoria de cons-
truccions fetes a la meitat del 
segle XX ens sembla, si més no, 
discutible. 

Finalment, volem manifestar 
que CiU, PSC i ERC portem 
3 anys treballant en les dife-
rents reunions amb regidors de 
l’equip de govern, aportant ide-
es i propostes per millorar els 
projectes o la gestió municipal. 
Lamentem, doncs, que es pren-
guin decisions sense consens 
com aquesta, que demostren 
formes autoritàries de governar 
que no compartim. 

Arribats a aquest punt, desit-
gem que aquesta obra es realit-
zi sense incidents.

6 _ de bat a bat / vida PolÍtica

y Notícies iNstitUcioNals u 
Nou regidor a Junts 
pel Papiol 

Junts pel Papiol ha fet un 
canvi en el seu equip de re-

gidors: Carlos Dasilva ha deixat 
la seva acta de regidor i el seu 
lloc l’ha ocupat Víctor Pérez (es 
farà efectiu oficialment a partir 
del proper Ple municipal). 

El mateix grup polític de Junts 
pel Papiol ha explicat que “Dasilva ha vist com paulatinament 
anaven augmentant les seves responsabilitats professionals i 
amb la seguretat que teníem un bon recanvi en Víctor Pérez ha 
optat per concentrar-se en la seva feina”. 

Junts pel Papiol vol “agrair el treball de Carlos Dasilva com 
a regidor, així com el bon sentit que han presidit sempre les 
seves decisions i la seva honestedat i lleialtat al poble”. Y

El Papiol dóna suport al president Mas 

Els alcaldes i alcaldesses dels ajuntaments del Papiol, Begues, 
Collbató, Pallejà, Sant Climent de Llobregat i Torrelles de 

Llobregat, de la comarca del Baix Llobregat, han volgut fer 



evident i notori el seu suport total al 
compromís amb el procés a favor del 
dret a decidir dels catalans i catalanes 
que defensa la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 

Conjuntament, el 2 d’abril, s’han 
dirigit al Palau de la Generalitat de 
Catalunya per fer lliurament d’una 
carta de suport al president Artur 
Mas de la qual en presentem uns 
extractes: “En nom dels municipis que 
representem, volem reiterar el nostre 
suport a una causa que, més enllà de 
la seva finalitat última, és una causa a 
favor dels valors democràtics. 

De la mateixa manera, us volem 
agrair el coratge i la valentia que, 
davant les dificultats que acompanyen 
aquest procés, està demostrant i ens 
comprometrem a defensar, amb 
la mateixa convicció que vostè ha 
demostrat, el dret d’un poble per a 
decidir lliurement el seu propi futur. 
Moltes gràcies, President. Visca 
Catalunya!”. Y
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El primer cap de setmana de març el Papiol va tornar 
a sortir al carrer per celebrar la seva gran festa de 

Carnestoltes. El bon humor va contagiar el poble amb la 
gran rua de dissabte a la nit (per a totes les edats) i del 
diumenge al matí (per als més petits). La celebració, com 
ja és un clàssic, va incloure reconeixements per a moltes 
de les comparses que s’havien inscrit per desfilar per la 
passarel·la. ‘Sonrisas y Lágrimas’ es va endur el primer 
premi. Y

Premis Carnestoltes 2014 
• 1r Premi comparses: Sonrisas y lágrimas
• 2n Premi comparses: Salpicó de marisc

• 3r Premi compases: Drag queen family
• Premi noves generacions: Fades del gel
•  Premi Carisme: Drag queen encontró al as de corazón.
• Rei Carnestoltes 2014: Sr. Andrés Urán González
•  Reina Carnestoltes 2014: Sra. Josefa Benítez Molina.

NOTA DE L’AJUNTAMENT
L’Ajuntament del Papiol vol fer públic el seu agraïment al 
grup de voluntaris que van fer possible el Carnestoltes; 
a totes les persones que van participar en un gran ambi-
ent de col·laboració, cooperació i imaginació per poder 
tirar endavant la festa d’aquest any amb decisió i bons 
resultats. Y

  2

Aquest passat dijous 20 de març 
la Biblioteca Municipal del Papiol 

va acollir una xerrada informativa 
relacionada amb la situació de la 
pedrera Berta, una trobada on els 
diferents grups polítics del Papiol 
amb representació al Consistori van 
mostrar una unitat total en contra 
de la possibilitat que l’antiga pedrera del Papiol s’acabi reblint amb bales d’ecoparc i 
transformant-se en un abocador. 

La xerrada, que va reunir una vintena de papiolencs, es va articular a través de les 
intervencions dels diferents líders dels partits, que van verbalitzar, cadascun a la seva 
manera, la necessitat i voluntat d’anar de la mà en la defensa del municipi: l’alcalde, 
Albert Vilà, per Junts pel Papiol, va afirmar que “queda molt clar que en aquest tema 
anem tots a una. No volem bales d’ecoparc i farem tot el que calgui per impedir-ho”.

El regidor Jordi Bou, per CiU, va destacar que “és el moment de lluitar plegats pel bé 
de l’entorn natural, del territori i nostre”.

El regidor Salvador Auberni, pel PSC, va explicar que “davant d’una possible agressió 
exterior, el més coherent és actuar units”.

El regidor Joan Borràs, per ERC, va dir que “en aquest tema hi ha unitat. Ens tindran 
al costat de l’Ajuntament”. Y

tots contra la possibilitat d’abocador a la pedrera berta 

carnestoltes al Papiol, molta xerinola 

Diferents moments del Carnestoltes d’enguany.



l’aGeNda del PaPiol
gener · febrer · març · abril · maig · juny · juliol · agost · setembre · octubre · novembre · desembre 

El servei de Premsa de l’Ajun-
tament del Papiol edita cada 
setmana un butlletí digital per a 
totes aquelles persones que vulguin 
seguir de prop l’actualitat de la 
gestió del mateix Ajuntament del 
Papiol. Aquest butlletí digital conté 
la suma de les últimes novetats 

tant d’agenda, com del tauler 
d’anuncis, com de les notícies 
del web municipal. S’enviarà a la 
gent que així ho sol·liciti via correu 
electrònic. Podeu apuntar-vos 
al butlletí digital al mateix web 
de l’Ajuntament, a l’adreça www.
elpapiol.cat.

bUtlletÍ diGital de l’aJUNtaMeNt
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La Setmana Cultural més llar-
ga de l’any comença aquest 
dimarts 22 d’abril i ja està 
preparada per oferir un ventall 
d’activitats per a tots els papi-
olencs fins al dia 4 de maig. La 
36a edició de la Setmana Cul-
tural del Papiol, organitzada per 
l’entitat Setmana Cultural amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, 
ens portarà tallers, teatre, lec-
tures, passejades, exposicions, 
xerrades, cinema, concursos, 
música, dansa... Una gran opor-
tunitat per gaudir de la cultura 
al nostre poble.

Els propers dies que es desplegarà el Mer-
cat de Pagès al Papiol són els dissabtes 26 
d’abril i el 3 i el 17 de maig. De les 9 a les 
13.30 h. A la plaça de Gaudí.

Enguany se celebrarà la 12a edi-
ció de la cursa Vila del Papiol, una 
trobada esportiva amb molta reper-
cussió arreu que transforma l’1 de 
maig en una gran festa al Papiol. 
Nens, joves i grans participen en 
una cursa que l’any passat va supe-
rar el rècord d’inscrits: 650.

L’Escola Bressol Municipal El Cucut 
obrirà les seves portes a totes les 
persones interessades a conèixer-la 
el proper 26 d’abril a partir de les 11 
h, com a pas previ al període de ma-
triculació per al proper curs. El pe-
ríode de preinscripció serà del 2 al 
16 de maig. L’Escola Bressol forma 

part de la base del projecte educaci-
onal que l’Ajuntament vol donar als 
més petits del poble, construint un 
marc positiu per a la seva entrada a 
la societat, a través de les famílies i 
dels educadors, en un espai propici 
per poder començar a desenvolu-
par-se com a persones. 

SetMaNa 
cUltUral 
2014 

Mercat de PaGÈS

cUrSa vila del PaPiol 

PorteS oberteS a l’eScola breSSol

22 
abril

26 /  3 i 17
abril         maig

1 
maig

23 d’abril. Taller infantil de Sant Jordi. 18 h. A partir de 6 anys.
28 d’abril. 19.00 h. Taller d’escriptura creativa per a adults.
29 d’abril. 18.00 h. Laboratori de lletres i imatges: Els contes 
més sentits a través dels 5 sentits. Per a nens de 5 a 10 anys.
Fins el  10 de maig.  “El vidre al Papiol. No tot és bufar i fer 
ampolles”. Organitza el Museu del Papiol.
15 de maig. 19.30 h. Tertúlia d’art “El renaixement italià de 
1400-1500”.
21 de maig. 17.30 h. Hora del conte per a menuts “La vaca i la 
lluna”. De 0 a 3 anys.
23 i 30 de maig, de 9.00 a 14.00 h. Curs de formació ocupa-
cional: Autoavaluació professional i noves oportunitat per rein-
ventar-se.
28 de maig: 17.30 h. Club de lectura juvenil.

23 
abril / maig 

 /  28
     

biblioteca 
a l’abril i al 
MaiG 

26 
abril


