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Volem el millor
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Els nostres objectes

Ajuntament del Papiol
Policia Local
Consultori local
Servei d’urgències mèdiques CatSalut
Emergències
Atenció contra la violència masclista

93 673 02 20
93 673 20 00
93 673 15 35
061
112
900 900 120

Equipaments i serveis municipals
Biblioteca Valentí Almirall
Casal de la Gent Gran Alexandre Figueras
Casal de la Dona
Centre de Dia Josep Tarradellas
Complex Esportiu i piscines
Deixalleria
Escola de Música i Dansa M. Pongiluppi
Espai infantil i juvenil el Punt
Jutjat de Pau
Llar d’infants el Cucut
Oficina de Promoció Econòmica
Pavelló Poliesportiu
Pistes de Tennis i Pàdel
Serveis Socials

93 673 22 46
93 673 16 53
93 673 11 95
93 673 01 90
93 673 27 54
93 673 17 24
93 673 08 03
93 673 29 52
93 673 02 20
93 673 12 79
93 673 16 95
93 673 03 77
93 673 27 54
93 884 59 69

Altres
CAP La Granja (Molins de Rei)
Cementiri Comarcal de Roques Blanques
Correus El Papiol
Creu Roja de Molins de Rei
Escola Pau Vila
Institut Bernat el Ferrer (Molins de Rei)
Institut Lluís de Requesens (Molins de Rei)
Parròquia de Santa Eulàlia del Papiol

93 668 77 11
93 673 05 35
93 673 02 40
93 668 18 18
93 673 00 22
93 668 37 62
93 680 24 38
93 673 01 21

Subministraments (Avaries)
Aigües de Barcelona
Gas Natural
Gas Natural (urgències)
Fecsa-Endesa

900 700 720
902 350 053
900 750 750
800 760 706

Subministraments (Atenció al client)
Aigües de Barcelona
Gas Natural
Fecsa-Endesa

900 710 710
900 100 251
800 760 333
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Joan Borràs i Alborch
L’alcalde

Sabeu què és?
Per a què es feia servir?

Una crisi, una oportunitat
En el moment d’escriure aquest text els
contagiats a Catalunya per coronavirus
(covid-19) són ja 7.864 i 282 les
persones mortes. Si ampliem la mirada,
a l’Estat espanyol o a àmbit mundial,
la xifra es multiplica, i malauradament,
pujarà els propers dies.

LA RESPOSTA, el diumenge 26 d’abril a:

Museu del Papiol
C. del Dr. Trueta, 5.
Obert l’últim diumenge de
cada mes. D’11 a 13.30 h.
Gratuït.

Pàgina de Facebook de
l’Ajuntament
fb.me/elpapiol
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Escric aquestes línies amb l’esperança
que, quan les llegiu, el pic de contagis
s’hagi aplanat i les mesures de
contenció hagin fet efecte i s’hagi
preservat la capacitat del sistema
sanitari.
Estan sent uns dies força difícils
de gestionar per la gran quantitat
d’informació que ens arriba, que ens
obliga a prendre decisions o aplicar
les de les administracions superiors.
Són dies d’informacions canviants, de
dubtes, d’incerteses, de gestió de molt
estrès, en definitiva, d’esgotament.
Lluitar contra un enemic microscòpic,
invisible per a nosaltres, no és fàcil. Al
Papiol, com a tants llocs de Catalunya,
d’Espanya, del món sencer, ho fem
de la millor manera possible, però no
podem fer-ho sense la col·laboració
de totes i tots per reduir la mobilitat i
dificultar la transmissió del virus.

M’agradaria destacar l’esforç titànic
dels col·lectius de professionals que
vetllen per la nostra salut, al Papiol i a
fora; el de totes i tots els treballadors
socials que cuiden de les persones
necessitades; el de la policia, el
del personal dels serveis bàsics de
l’Ajuntament; així com el d’aquells que,
sobrats de generositat i solidaritat,
s’han ofert com a voluntaris en cas de
necessitat per atendre els més grans...
En definitiva, de totes i tots aquells que
esteu al peu del canó. No em vull deixar
ningú.
Continuarem aquests dies prenent
decisions
complicades
i
difícils
per aconseguir doblegar aquesta
pandèmia. Amb la col·laboració de
totes i tots ho aconseguirem.
Mil gràcies per entendre el moment,
per la col·laboració i la solidaritat, per
l’entrega dels professionals i pel suport
de tots els partits polítics del Papiol en
aquest moment delicat.
Diuen que aquesta crisi traurà el
millor i el pitjor de la societat. Jo
estic convençut que el millor serà
immensament més gran.
#JoEmQuedoACasa

4

Butlletí d’Informació Municipal

SomPapiol

5

Ho estem fent

Millores que es veuran

Millores que ja es veuen

Principals actuacions a
Francesc Macià entre
Dr. Fleming i Cardenal Casañas:
• Es mantindrà l’aparcament a
banda i banda del carrer.
• S’ampliaran les voreres a banda
i banda perquè siguin més
accessibles.

Veïns i veïnes de
Francesc Macià
decideixen com serà
el carrer
El passat gener l’Ajuntament del Papiol
va organitzar un procés de participació
ciutadana adreçat als veïns i les veïnes
d’un tram del carrer de Francesc Macià
(entre els carrers del Dr. Fleming i del
Cardenal Casañas). Se’ls va demanar
que triessin entre tres projectes de
remodelació del carrer.

Rehabilitació de l’antic aulari escolar

La majoria de participants va descartar
les dues opcions que plantejaven reduir
les places d’aparcament per poder tenir
més vorera i més arbres.
L’Ajuntament tindrà en compte l’opció
més votada. Està previst que les obres
es facin durant el 2020.
Els tres projectes eren molt semblants,
però plantejaven diferències respecte
de l’amplada de les voreres (per ajustarles a la normativa quant a accessibilitat),
de la presència d’arbres i de les places
d’aparcament.

Ja podem constatar la rehabilitació de les tres aules que donen al carrer d’Àngel
Guimerà del Papiol que els anys seixanta van acollir l’escola pública de primària,
un espai de titularitat municipal construït durant el franquisme que estava molt
deteriorat i amb moltes deficiències. Ara s’hi trasllada l’esplai.

L’Ajuntament ha
preguntat al veïnat
quin projecte d’obra
preferia.

Entre d’altres actuacions, s’han condicionat les aules per millorar-ne el confort
i s’han adaptat l’accés i els lavabos a les necessitats de les persones amb
mobilitat reduïda.
Els treballs han costat 120 mil euros, 70 mil dels quals els ha posat l’Ajuntament;
la resta, la Diputació de Barcelona.

Millora de les dutxes i
de les escales de les
grades del camp de
futbol
Els equips de la Unió Esportiva el
Papiol i de l’Esport Base feia temps
que reclamaven millores a les dutxes i
uns graons que facilitessin l’accés a les
grades del camp de futbol. Gaudeixen de
les millores des de començament d’any.
La inversió que hi ha fet l’Ajuntament
és d’uns 22.500 euros. L’Ajuntament
continuarà invertint en millores de les
instal·lacions esportives.
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Fem poble

Complicitat poble i escola
L’Escola Pau Vila del Papiol té clar que l’aula no és l’únic espai d’aprenentatge i de convivència, sinó que també ho són tota la resta d’espais del centre, així com el poble on viuen i
creixen els infants. El Papiol té una escola absolutament integrada en la vida del municipi: el
que passa al poble té ressò a l’escola, i viceversa.
Al darrer número de la revista del centre, El Boli Viu, el de febrer de 2020, es
poden llegir exemples de com al Papiol
es fomenta la interrelació entre poble i
escola.

El que passa al poble
té ressò a l’escola, i
viceversa.

Cada any l’escola tria un tema sobre el
qual desenvolupa un projecte que els
permet treballar conjuntament noves
estratègies per aprendre. El centre d’interès de fa dos cursos va ser el patrimoni cultural del Papiol, amb l’objectiu
que nens i nenes se’l fessin seu.
Enguany s’ha triat l’art contemporani.
Durant la darrera setmana de gener, a
l’escola s’ha treballat aquest tema des
de diverses vessants: què és art contemporani, com es manifesta, quins artistes en són representatius...
Al llarg d’una setmana, l’escola va quedar convertida en un museu d’art contemporani i va obrir les portes al públic
perquè contemplés les creacions de
tot l’alumnat: pintures, fotografies, es-

cultures, gravats, dibuixos, murals... El
Cucut també va participar en el projecte, així com alguns artistes plàstics del
Papiol, que hi van aportar un vessant
de proximitat.

L’espectacle de la Vetllada Cultural del
centre, al qual assisteixen les famílies,
també anirà sobre l’art contemporani.

Més valor a
la zona de les
escoles

Cementiri
parroquial

Al “Museu d’Art Contemporani
Pau Vila del Papiol” hi havia de
tot, des de pintura a art trobat.
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A finals de gener, les nenes i els nens
de 3r i 4t van anar a la pista ludicoesportiva —un lloc molt freqüentat pels
infants— per participar en una activitat
acrobàtica i coreogràfica. Al febrer, les
classes de P4 i P5 van visitar la Biblioteca Valentí Almirall —un altre referent
de la seva educació—, on se’ls van
explicar contes i les normes de la Biblioteca Municipal. Les classes de 6è
van escriure uns contes i els van representar als nens i les nenes del Cucut,
l’escola bressol. I els grups de 3r i 4t
van descobrir objectes del passat del
poble a través d’una visita al Museu del
Papiol.

L’escola es va convertir
en un museu d’art
contemporani, amb la
col·laboració d’artistes
del Papiol

Durant aquella setmana, l’artista papiolenca Elisa Capdevila, exalumna de
l’escola, va pintar amb tots els nens i
les nenes un mural al pati.

Parc
de l’1
d’Octubre

Pl. del
Dr. Barberà

Escola Pau Vila

Les Escletxes

El nou espai de lleure entre l’Escola
Pau Vila i l’Escola de Música ajudarà a unificar entorn urbà i entorn natural. El parc afegeix valor a la plaça
on s’ubiquen les escoles i esdevindrà un accés directe a les Escletxes.
Les decisions, tant la de fer aquest
parc com la d’assignar-li el nom
Parc de l’1-O, han estat debatudes
al Consell del Poble i validades per
aquest òrgan de participació ciutadana.
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Anem endavant

L’any 1989 les Nacions Unides
van adoptar la Convenció sobre els drets de l’infant, segons
la qual els infants tenen dret a
expressar el que opinen, que es
tingui en compte el seu parer i
a participar en els afers públics.
Segons la legislació catalana,
els ajuntaments han de crear
consells de participació per incorporar nens i nenes a la vida
pública. Al Papiol, es té molt clar
que els municipis han de tenir visió d’infant.

Al Papiol es té molt clar
que els municipis han
de tenir visió d’infant.

El nou consell estarà integrat
principalment per infants i
serà consultiu.

candidatures, s’han triat 16 conselleres i consellers per sorteig. També en
formaran part persones adultes, amb
funcions de presidència, de vicepresidència, tècniques i de dinamització.

El quart dimarts de cada mes,
Joan Borràs parla al programa
Panorama municipal d’ETV
sobre el Papiol. El programa
comença a les 21.30 hores i
s’emet en directe. Inclou intervencions de veïns i veïnes i dona
la possibilitat de trucar per fer
preguntes. L’objectiu és donar
més informació municipal, que
la informació arribi a més gent i
que la ciutadania també es pugui
expressar.

El Consell farà debats i serà consultiu,
és a dir, el govern municipal li podrà fer
consultes sobre temes que afectin els
infants.

Els programes emesos estan
disponibles a la carta al web
del canal (http://etv.alacarta.cat/
panorama-municipal-el-papiol).

Empoderant els infants
Consell de la Infància i
Adolescència del Papiol
El passat gener el Ple de l’Ajuntament
va acordar la creació del Consell de la
Infància i Adolescència del Papiol. Serà
un instrument de participació ciutadana, com el Consell del Poble, però estarà integrat principalment per menors
d’entre 10 i 12 anys.
A través d’una carta, es va convidar
tots els infants papiolencs d’aquesta
edat a formar-ne part. D’entre totes les

Més informació sobre
el Papiol

Des de
l’escola també
se’ls dona veu
Amb l’objectiu de donar veu als infants, l’Ajuntament, el canal de televisió comarcal ETV i l’Escola Pau Vila
del Papiol van acordar que les classes de 6è participessin en el programa Panorama municipal que ETV
va emetre el dimarts 25 de febrer.
Van treballar una sèrie de preguntes adreçades a l’alcalde del Papiol,
Joan Borràs, sobre temes de l’interès dels infants, relacionades amb
els drets infantils, l’escola, el poble i
el planeta.
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La Biblioteca, un altre espai
de referència

Se’ls convida a jugar
La Biblioteca compta des del gener
amb una sala perquè infants a partir de
2 anys i joves (i persones adultes) juguin amb jocs de taula moderns.
Es tracta d’un espai públic lúdic i de
trobada, alternatiu als jocs informàtics
i als de carrer.
La Regidoria d’Educació, la Biblioteca
i una empresa especialitzada en jocs
de taula educatius han seleccionat una
vintena de jocs: de diversos tipus, per a
tots els gustos i edats.
Es vol fomentar que els infants juguin
en grup, que comparteixin, que cooperin, que es relacionin, que es diverteixin, que es respectin i que aprenguin
a guanyar i a perdre.
Els jocs seleccionats estan pensats per
potenciar habilitats i aptituds per a l’estratègia, la lògica, la memòria, la motricitat, entre d’altres.

Es busquen persones
voluntàries per
ajudar-los a entendre
La Biblioteca se suma al projecte
LECXIT de la Fundació Jaume Bofill,
que busca la complicitat voluntària de
persones adultes en l’educació infantil.
Concretament, perquè ajudin els nens
i les nenes de 4t a 6è de primària que
no entenen el que llegeixen: un de cada
set.
El projecte proposa parelles entre infants i adults. Els infants arribaran al
projecte derivats de l’Escola Pau Vila i
la Biblioteca fa una crida a les persones
adultes, imprescindibles per tirar endavant la iniciativa.
Es necessiten persones voluntàries
majors de 18 anys que sàpiguen llegir
en català. Els voluntaris i les voluntàries comptaran amb l’assessorament i
el suport de la Biblioteca i la dedicació
serà d’una hora a la setmana.
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Tenim el llistó molt alt!
La recollida selectiva al Papiol va
millorar el 2019 respecte del 2018
Només 9 municipis de l’àrea metropolitana superen el percentatge de
recollida selectiva de residus domèstica exigit per Europa per al 2020.
El Papiol es troba en el quart lloc de la llista, molt a prop del tercer. Les
dades al Papiol van millorar l’any passat respecte del 2018.
Objectius recollida selectiva
Exigits per Europa
Exigits per Catalunya

2020
50%
60%

2030
60%

60

60

40
30

49

41,76

39,88

38,53
33,78

55

53

35,64

No assolir els objectius pot arribar a repercutir directament en les butxaques
de la ciutadania, ja que les administracions supramunicipals podrien arribar
a imposar sancions econòmiques als
ajuntaments que no hi arribin, cosa
que incrementaria l’import de les taxes.
Contràriament, fer-ho bé podria traduir-se en una reducció.

Al Papiol ja fa temps
que hem assolit els
objectius fixats per al
2020!
Catalunya
Àrea metropolitana
El Papiol

37,81

20

Evolució del percentatge
de recollida selectiva de
residus.
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(*) Encara no es tenen les dades definitives.

Recollida selectiva bruta (%)
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Nou municipis ja compleixen els objectius de 2020
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Les dades són de l’AMB i es van fer públiques el passat 10 de febrer en la roda de premsa que es va fer al Papiol, amb Eloi
Badia, vicepresident de l’Àrea d’Ecologia de l’AMB i regidor d’Emergència Climàtica i Transició Ecològica de l’Ajuntament de
Barcelona, i Joan Borràs, alcalde del Papiol i també vicepresident de l’AMB. La roda de premsa també va servir per presentar
els contenidors intel·ligents del Papiol.

El Papiol, pioner en la implantació de contenidors
intel·ligents
El Papiol és el primer municipi metropolità que ha començat a implantar un
sistema de recollida basat en contenidors intel·ligents. Compta amb el suport tècnic i econòmic de l’AMB.
Aquest tipus de contenidors tenen com
a finalitat identificar el comportament
reciclador individual de la ciutadania.
La primera prova pilot es va iniciar el
passat 8 de gener als barris del Trull i

del Puigmadrona. En aquestes dues
zones, els contenidors de fracció orgànica (FORM) i inorgànica (FIRM)
s’han d’obrir amb una targeta.
Tot i que és aviat per tenir dades de
l’impacte de la prova en els nivells de
recollida, les dades d’ús indiquen que el
100% dels habitatges del Puigmadrona
ja han fet servir la targeta i un 90% en
el cas del Trull. L’objectiu d’aquesta pri-

mera fase és habituar veïns i veïnes al
nou sistema.
Els contenidors intel·ligents s’implantaran progressivament a tot el municipi,
així com en altres poblacions. L’Ajuntament de Barcelona, per exemple, observa el desplegament del sistema de
contenidors intel·ligents al Papiol amb
l’objectiu de seguir-ne l’exemple.
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Tu fas Papiol

Montse Ortiz, coordinadora de la Unitat de
Sensibilització de la FVF: “L’accés a una casa
digna permet trencar el cercle de la pobresa”.

La Casa Papiol a Kundanakurthy (Índia)
Amb les col·laboracions i donacions de veïns, veïnes, comerços, entitats i associacions del Papiol, ja s’ha començat a construir a la població rural i empobrida de Kundanakurthy (al districte
d’Anatapur, a l’Índia) un habitatge unifamiliar, petit, senzill, però digne, que durà una placa amb
el nom de Casa Papiol. Durant el 2019, el petit grup d’activistes amb què la Fundació Vicente
Ferrer (FVF) compta al Papiol va organitzar una sèrie d’actes i activitats locals per recaptar diners amb el fi benèfic de finançar la casa.
L’aportació que ha fet el Papiol a través
de la Fundació per a la construcció de
l’habitatge és de 2.500 euros, per a
materials i remuneració de la mà d’obra.
Sense recursos per comprar un terreny
i construir-hi una llar, les famílies de
les àrees rurals més empobrides
d’Anantapur viuen en barraques
precàries, en zones molt allunyades
dels serveis públics. La FVF contribueix
a aixecar nuclis d’habitatges amb
condicions molt bàsiques en poblats i
aldees de la zona. La Fundació les dona
a les famílies amb menys recursos i es
posen a nom de la dona. La família és
remunerada per la mà d’obra.

Les activistes
papiolenques de la FVF
El petit grup d’activistes amb què la
Fundació compta al Papiol es van fixar
Foto: la Casa Papiol serà com aquesta.

un objectiu i un termini per assolir-lo:
aconseguir 2.500 euros en donatius
al llarg de 2019 per contribuir a la
construcció d’una d’aquestes cases.
Amb aquesta idea, van proposar
diferents actes i activitats al Papiol, dins
la programació de la Setmana Cultural,
la Festa de la Cirera, la Festa Major i les
festes de Santa Eulàlia.

Fem memòria

Cases de Salvador Valeri
L’arquitecte Salvador Valeri i Pupurull
(Barcelona, 1873-1954), deixeble de
Gaudí, va deixar al Papiol, on va exercir
durant un temps com a arquitecte
municipal, una sèrie de construccions
molt interessants, pròpies d’un estil
modernista tardà.

Es va recaptar la quantitat suficient per
a la casa i, a més, diners per col·laborar
amb dos altres projectes de la Fundació
per promoure una economia social i un
comerç just que empoderi les dones i
per facilitar l’accés a l’educació.
Amb les aportacions que ha fet la
població del Papiol, s’han comprat
quatre bicicletes que la Fundació posa
a disposició d’estudiants de secundària
que han de caminar quilòmetres fins al
centre on estudien, la qual cosa resulta
perillosa de vegades, sobretot per a les
noies.

Can Bou (façana del carrer de la Llibertat).

Per sumar-se al grup
La Neus Casanovas és representant de
la Fundació al Papiol i ha viatjat a l’Índia
per veure amb els seus ulls la feina que
hi fa la Fundació. La Cris García, la
Paquita Maranges i la Pili Zapata en són
voluntàries. També la Beth i l’Eli. Aquest
any esperen ampliar el grup i per això
conviden a posar-se en contacte amb
elles a tothom qui vulgui formar-ne part.
Com? “Només cal que ens ho diguin
quan ens vegin pel carrer o que ens
vinguin a veure”, responen. Així es com
es fan les coses en un poble com el
nostre, on tothom sap de tothom.
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Casa Comalat (façana del davant).

Cal Blanc.

Per fer-nos una idea del valor de la seva
obra, posem com a exemple l’edifici
més emblemàtic de l’arquitecte: la Casa
Comalat, situada al número 442 de
l’avinguda de la Diagonal de Barcelona
(façana del davant) i al 316 del carrer
de Còrsega (façana del darrere). Està
considerada una de les joies modernistes
barcelonines més ben conservades, i
també més desconegudes, perquè no
es pot visitar per dins.
Al Papiol, la casa emblema del
modernisme papiolenc és Can Bou (o
Casa de Pedra), habitatge particular.
Tot i que d’estil diferent, és del mateix
arquitecte.
El patrimoni arquitectònic del Papiol
compta amb tres edificis més de
Salvador Valeri, també habitatges
particulars: Can Fitó, del 1921 (al carrer
de Barcelona, 4); Cal Blanc, del 1914 (a
l’avinguda de la Generalitat, 72), i Can
Poch (al carrer del Carme, 23). Aquesta
darrera casa, construïda el 1914, va
ser remodelada el 1972, però encara
conserva part de la seva originalitat.
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Portaveus

María José
Giner

Cristina
Torrent

Tinc ganes de parlar-vos de la gent gran
del nostre poble
Tenim els jubilats amb moltes ganes de fer coses i que la vida
no s’aturi en cap moment. Alguns es troben al Casal d’Avis
per estar en bona companyia i fer diferents activitats: jugar al
bingo, fer classes de ball, berenars i moltes coses més. Són
tan actius que cada quinze dies organitzen un ball i de tant en
tant també fan excursions per descobrir i admirar altres llocs i
paisatges. De vegades, tinc l’honor de poder-los acompanyar i
us puc ben assegurar que tenim gent molt disposada, enèrgica
i compromesa.

Reflexions des de casa

Per damunt de tot, el poble i la seva salut

Avui no em vull dirigir a vosaltres com a portaveu de SUMEM ni
com a regidora de l’Ajuntament, ni us vull parlar de pressupostos, ni
d’impostos ni de serveis.

Mentre escric aquest article, ja portem pràcticament una
setmana de confinament com a conseqüència del coronavirus.
La gent gran, les nenes i els nens del poble fa una setmana que
no surten al carrer i la majoria no anem a treballar i ho fem des
de casa.

La crisi del coronavirus ha posat en relleu els interessos
contraposats entre les classes populars i els interessos
particulars dels poderosos. La patronal està intentant que el
cost d’aquesta crisi el pagui la classe treballadora i obrir la
porta a retallades laborals, mentre els governs defugen de la
capacitat d’intervenir determinats sectors productius en favor
de l’interès general.

Avui em vull dirigir a vosaltres com a metgessa de família que treballa
a primera línia de foc contra un virus del qual de moment en coneixem
ben poc.
No sé si a la publicació d’aquest article ja haurem passat el pic de
contagis, si em trobaré aïllada per haver contactat amb algun cas o si
fins i tot estaré passant la malaltia.
Però us voldria fer arribar el sentiment d’un col·lectiu que lluita sense
defallir per protegir-vos i cuidar-vos a tots i a totes.

Les persones grans han de poder viure amb dignitat i seguretat
i veure’s lliures d’explotació i maltractaments físics i/o psíquics,
així com de ser tractades dignament sense discriminació.

Lluitem contra una malaltia que ens ha arribat mancats de recursos.
No disposem de suficients mascaretes, ni de suficients ulleres
protectores, ni de suficients bates i ens exposem de forma diària a la
possibilitat del contagi.

Han de beneficiar-se de la cura de la família, així com han de
tenir accés als serveis socials, sanitaris i assistencials i han de
poder gaudir dels drets humans i fonamentals, tant en la llar
pròpia com en centres d’atenció o institucions.
Han de participar activament en la formulació i en les polítiques
que afecten directament el seu benestar.
Han de tenir accés a l’alimentació, l’aigua, l’habitatge, el vestit
i l’atenció sanitària adequats, així com l’oportunitat de treball
remunerat i l’accés a la capacitació i l’educació.
Volem potenciar el benestar de la nostra gent gran, ja que ells
ens han cuidat a nosaltres i ens han ajudat a créixer. Convido
a totes aquelles persones grans que es queden a casa a venir
al Casal.

Meritxell
Aguilar

Carta d’una metgessa de família

A l’entrada del Casal hi ha una sala amb taules i un petit bar,
on s’hi pot anar a fer petar la xerrada, a jugar a cartes o a fer
ganxet. També hi ha una televisió per entretenir-se. Tenen
perruqueria, podòleg i altres serveis.

Han de poder desenvolupar plenament les oportunitats i
les potencialitats a partir de l’accés als recursos educatius,
culturals, espirituals, d’oci i de temps lliure.

Jordi
Bou

Estan sent dies molt durs de feina, d’incertesa, d’informacions
canviants, de desesperança, d’esgotament físic i mental.

Ens angoixa contagiar, ens angoixa la situació de les nostres famílies,
ens angoixa no poder-vos cuidar. Però gràcies a la consciència
col·lectiva i a la vocació de servei que manifestem tots, seguim
endavant.
Lluitem contra una malaltia que ens arriba sobrats de solidaritat, de
companyerisme, d’entrega per la feina ben feta, de suport entre tots i
totes, de col·laboració.
Però per més que treballem per vosaltres, per més que ens exposem,
per més que ens protegim per poder continuar, sols no ho podrem fer.
Feu que tot aquest esforç, que tota aquesta entrega, que tota aquesta
generositat ens porti a sortir tots plegats d’aquesta situació.

Ens ha canviat molt la vida i quan llegiu aquest escrit no sé
en quina situació estarem. Veure l’evolució de països com Itàlia
no dona gaires esperances i el que hem de fer és fer cas al
nostre Govern, quedar-nos a casa, tenir paciència i alhora saber
gestionar el neguit que ens genera aquesta situació.
De sobte, ens hem vist forçats a posar en pràctica el teletreball,
però en unes circumstàncies poc habituals; cuidant alhora els
més petits o els avis. A més, els nens i les nenes han de poder
seguir fent feina de l’escola, activitats que els mestres els van
enviant. Oh! Els mestres! A partir d’ara els valorarem més!
Hem canviat molts hàbits; la manera d’anar a comprar, no sortim
a la muntanya, no quedem amb els amics..., però també gràcies
al Whatsapp i a d’altres aplicacions ens posem més en contacte
amb la família i els amics, i ens agrada!
Avui, fa pocs minuts hem sortit als nostres balcons a aplaudir
els nostres sanitaris i tota la feina que estan fent de manera
incansable treballant al 200 %. Mil gràcies a tots!
Gràcies també a la nostra Policia Local, als Mossos, al nostre
departament de Serveis Socials per vetllar pels més vulnerables
i en general a tot l’Ajuntament, que ha estat a l’alçada des del
moment zero; gràcies a tots per la feina que feu.

Ja arribarà el moment d’analitzar, de demanar explicacions o de
qüestionar decisions.

I una cosa que no canvia i que sempre, davant les adversitats, la
veiem és la força de la gent per fer front a les noves situacions,
la seva solidaritat, la capacitat d’arremangar-se i de posar-se a
treballar per ajudar els més necessitats.

Si ens voleu ajudar de veritat, QUEDEU-VOS A CASA! Per tu, per mi,
per nosaltres, per tots!

Aquesta força de la gent és la nostra esperança i certesa que
ens en sortirem. Una abraçada!

Pensem que la classe treballadora té el repte de forçar els
governs a aplicar mesures dràstiques per situar la salut i les
condicions de vida de la població treballadora per damunt
dels interessos privats. Per això, fem un seguit de propostes
d’urgència que considerem imprescindibles: la intervenció i el
control públic de la sanitat privada; el control públic de la gestió
dels estocs alimentaris i de productes bàsics de les grans
cadenes de distribució; una acció sistemàtica d’Inspecció de
Treball per controlar que les mesures de flexibilització laboral
i de teletreball no suposen una lesió a les condicions laborals;
oposició absoluta a destinar diners públics a «rescatar» grans
sectors empresarials; garantia de la qualitat de l’atenció
sanitària cap als usuaris i blindatge d’unes condicions dignes
de treball del personal sanitari.
El Papiol ha de prendre mesures valentes i municipalistes. La
CUP hem fet propostes al govern en relació a la prevenció de
contagis en l’espai públic, sobretot pel que fa a la manipulació
dels nous contenidors. També hem proposat la creació d’una
xarxa de voluntariat que s’activarà sota demanda de serveis
socials. Ara, mentre seguim debatent altres propostes, veiem
com necessitem polítiques des de baix, on ningú quedi enrere,
ja que el que està en joc són les nostres vides i les de les
nostres veïnes. Agafem forces per quan sortim al carrer. Ara
quedem-nos a casa, fem-ho per totes!

L’Ajuntament recomana

Continuarem sancionant
l’incivisme!
Durant 2018, 2019 i el que portem de 2020, l’Ajuntament ha obert una trentena
d’expedients sancionadors contra l’abocament incorrecte de residus i ha posat
multes d’entre 400 a 4.001 euros.
Parlem d’abocament de fraccions de residus barrejades, de llençar residus als
contenidors que no toca, de deixar escombraries fora dels contenidors, de deixar
trastos a la via pública al marge dels serveis de recollida de voluminosos i d’esporga o d’abocaments al medi natural.
La foto mostra una infracció comesa per una empresa. El contingut de les
bosses ha permès identificar-la com a infractora i ha estat sancionada amb una
multa de 2.000 euros, per haver deixat les bosses fora dels contenidors del carrer
de Brasil, per haver barrejat fraccions i per haver fet un mal ús dels serveis dels
residus domèstics en lloc dels serveis que estan obligats a utilitzar pel fet de ser
indústria.

L’Ajuntament està
treballant en la
identificació d’infractors.

D’acord amb la normativa de
residus, deixar deixalles a la via
pública, tret dels casos autoritzats,
pot comportar multes de 400 a
4.001 euros.
Truqueu a la Deixalleria municipal
(93 673 17 24) per avisar que voleu
llençar esporga i/o voluminosos.

Més informació local a:
fb.me/elpapiol

Gràcies a qui ho fa bé!

