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Adaptant-nos als canvis!
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Si alguna cosa ha deixat clara aquesta pandèmia ha estat la necessitat i la capacitat 
d’adaptar-nos als canvis.

Canvis que han vingut, en alguns casos, per a força temps. Canvis, sobretot, en les 
relacions entre persones, en les distàncies de relació, en la higiene... 

Aquí, al nostre poble, també hem incorporat aquesta nova manera de relacionar-
nos.

També ens hem hagut d’adaptar a diferents canvis en la gestió de tots els serveis, 
els municipals i els que no depenen de nosaltres. A poc a poc, anem recuperant 
molta de l’oferta que teníem en serveis, però com a conseqüència de la situació 
sanitària que patim, encara no ha estat possible fer-ho del tot.

L’Ajuntament ha estat àgil i ha actuat amb celeritat: ha reforçat el pressupost, 
ha estès mesures de seguretat, ha creat beques i ajuts, ha readaptat els 
serveis, ha redactat un pla de mesures socioeconòmiques per pal·liar les 
conseqüències de la Covid... Un esforç fet davant d’una situació sobrevinguda, 
nova i desconeguda, a la qual s’ha pogut fer front amb l’ajut de tot el personal.

Ara toca seguir endavant, gestionant el dia a dia i entenent que hi ha canvis que 
haurem d’integrar en aquesta nova realitat, amb prudència però sense por.

Adaptant-nos als canvis
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Ho estem fent

Front comú 
als canvis

L’Ajuntament posa 
més busos a Molins de 
Rei fins que Sanitat 
reobri el consultori.

Durant el juliol, el 
dispensari s’ha obert 
parcialment per a les 
extraccions de sang.

L’Ajuntament concentra 
esforços per lluitar 
contra l’emergència 
social i per reactivar 
l’economia local. 

La pandèmia de la Covid-19 aquesta 
primavera ho ha trastocat tot. Ha cau-
sat una crisi sense precedents que ha 
col·locat en la primera línia de foc el 
sistema sanitari i que ha hagut de re-
ordenar-ne els recursos davant d’una 
situació molt excepcional. 

A final de març, CatSalut va reorganitzar 
el sistema sanitari de la regió metropoli-

Tots els grups polítics amb representació 
a l’Ajuntament del Papiol (ERC, Fem 
el Papiol-JxCAT, Sumem i CUP) han 
treballat consensuadament en un pla 
contra l’impacte negatiu de la crisi del 
coronaviurus al Papiol des d’un punt de 
vista socioeconòmic. 

El pla, aprovat pel ple municipal per 
unanimitat, preveu una inversió inicial 
d’uns 200.000 euros.

El document inclou una quarantena 
de mesures plantejades a curt i mitjà 
termini que concentren els esforços per 
afrontar les emergències socials i per 
reactivar l’economia local.

D’entre les mesures, en destaquen 
algunes com: destinar ajuts a famílies 
en situació d’emergència social per 
cobrir necessitats bàsiques; augmentar 
la dotació pressupostària per reforçar el 
servei d’atenció domiciliària; contractar 
personal de reforç per al departament 

tana i va derivar l’activitat presencial del 
centre d’atenció primària del Papiol al 
CAP la Granja de Molins de Rei i el con-
sultori local del Papiol va quedar tancat 
temporalment, com altres consultoris 
locals del territori.

Després de tres mesos, el 20 de juny es 
va acabar l’estat d’alarma i vam estre-
nar una situació de “nova normalitat” o 
“represa”. Es va recuperar la mobilitat 
per tot el territori espanyol, es van obrir 
les fronteres amb els països de l’espai 
Shengen, es va reprendre l’activitat tu-
rística i un llarg etcètera. Però encara 
no hi havia data de reobertura per als 
centres d’atenció primària que es man-
tenien clausurats, tot i la reiterada de-
manda d’aquesta informació per part 
del govern local a la direcció del Servei 
d’Atenció Primària Baix Llobregat Cen-
tre i la insistència en la necessitat de 
reobertura del servei. 

L’Ajuntament fa 
arribar la petició de la 
ciutadania a l’autoritat 
responsable

Amb l’objectiu de concentrar 
totes les peticions ciutadanes de 
reobertura del consultori local i 
derivar la petició a l’autoritat que 
n’és responsable, l’Ajuntament 
del Papiol ha dissenyat un model 
d’instància únic que tothom que 
vulgui pot signar i presentar al 
registre d’entrada de documents 
de l’Ajuntament. L’Ajuntament 
està trametent les instàncies a 
la Direcció del Servei d’Atenció 
Primària Baix Llobregat Centre.  

L’Ajuntament demana la reobertura del dispensari
Govern i oposició han treballat en un 
pla de recuperació socioeconòmica

de Serveis Socials per reforçar tant el 
funcionament del departament com 
els serveis que presta; augmentar les 
beques per als casals d’estiu dels infants; 
incrementar la partida d’ajuts destinats 
a habitatge perquè la ciutadania pugui 
fer front als pagaments mensuals 
d’hipoteques o lloguers; reforçar el 
servei d’orientació de la Borsa de Treball 
Municipal per atendre les persones que 
busquen feina, especialment les més 
afectades per la crisi de la Covid-19, 
o ajudar les persones afectades per 
un ERTO a accedir a les diferents 
prestacions relacionades amb aquest 
tema.

La incertesa ha causat preocupació 
al Papiol i una allau de reclamacions. 
La preocupació i les demandes per 
la reobertura del dispensari han estat 
traslladades a la Generalitat per part 
del consistori papiolenc, així com les 
peticions d’una millora del servei del 
transport públic, que faciliti l’accés tant 
al CAP la Granja de Molins de Rei com 
a l’Hospital Moisès Broggi, a Sant Joan 
Despí. 

L’Ajuntament facilita el 
transport al CAP la Granja

Mentrestant, l’Ajuntament ha incremen-
tat el nombre de busos entre el Papiol i 
el CAP la Granja. Es tracta d’una mesu-
ra excepcional recollida al pla munici-
pal per pal·liar l’impacte de la crisi que 
es mantindrà fins que Sanitat reobri el 
consultori local del Papiol. L’Ajunta-
ment assumeix el cost d’aquesta mi-
llora.
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Fem poble

Des que va començar la crisi de la Co-
vid-19 s’han incrementat notablement 
les prestacions dels Serveis Socials 
Municipals i s’hi estan destinant tots els 
recursos possibles per poder atendre 
les necessitats de la ciutadania. Amb 
un objectiu: que ningú no es quedi en-
rere.
 

Les persones grans 
és un dels col·lectius més vulnerables, 
i per això, es treballa per tal que rebin 
l’atenció que es mereixen. Quan es va 
tancar el Centre de Dia arran de l’esclat 
de la crisi, es va continuar prestant el 
Servei d’Atenció a Domicili (SAD) i les 
treballadores familiars van fer l’atenció 
domiciliària de les persones usuàries 
del SAD.

Front a l’emergència social El paper dels Serveis
Socials Municipals El pla de recuperació econòmica en què han treballat tots els grups del consistori papiolenc 

preveu una inversió inicial de 200.000 euros i inclou una quarantena de mesures plantejades 
a curt i mitjà termini que concentren molt bona part dels esforços a afrontar les emergències 
socials. 

Aquelles persones que estiguin veient que 
la seva situació està patint canvis dràstics 
a conseqüència d’aquesta crisi, poden 
adreçar-se als Serveis Socials per exposar 
els casos i ser ateses.

També comptem amb el Servei Local 
de Teleassistència, un servei d’atenció 
telefònica domiciliària, les 24 hores del 
dia i 365 dies a l’any, que garanteix la 
seguretat i dona tranquil·litat i acom-
panyament a les persones que poden 
estar en situació de risc per factors 
d’edat, fragilitat, solitud o dependència 
i, a més, serveix per detectar situacions 
d’emergència i donar-hi resposta im-
mediata. 
 
Comptem amb un equip de professio-
nals al capdavant dels Serveis Socials 
Municipals que té la informació neces-
sària sobre la població que n’és usuària 
per poder valorar si les persones que 
estan en una situació de més fragilitat 
es troben en risc.

Durant el confinament, s’ha fet 
un seguiment intens d’aquelles 
persones usuàries dels Serveis 
Socials Municipals en situació de 
risc amb grau de dependències. 
D’altra banda, s’ha comptat 
amb persones voluntàries que, 
sota la directriu de l’equip de 
professionals dels Serveis Socials 
Municipals, han fet seguiment 
telefònic regular de les persones 
de més de 75 anys que viuen 
soles. S’ha fet el mateix amb els 
matrimonis de més de 75 anys 
que conviuen sols. 

L’equip de professionals dels 
Serveis Socials del Papiol ha 
treballat amb la col·laboració 
de la Policia Local i la Brigada 
Municipal per tal que cap persona 
quedés desatesa davant una 
necessitat urgent.

Els infants són també un 
col·lectiu que demana una atenció 
preferent. Les educadores socials 
han estat fent un seguiment telefònic 
especial i específic de tots els casos 
que es coneixen d’infants i joves en 
situació de risc; així com dels casos 
detectats de famílies amb infants en 
circumstàncies semblants.

D’entre les mesures, en destaquen algunes com:

Destinar ajuts a famílies 
en situació d’emergència 
social per cobrir necessitats 
bàsiques. 

Contractar personal de reforç 
per al departament de Serveis 
Socials per reforçar tant el 
funcionament del departament 
com els serveis que presta.

Complementar les beques 
de menjador escolar i 
augmentar les beques de 
suficiència alimentària de la 
llar d’infants.

Augmentar la dotació 
pressupostària per reforçar el 
servei d’atenció domiciliària.

Augmentar les beques per 
als casals d’estiu dels infants. 

Incrementar la partida 
d’ajuts destinats a habitatge 
perquè la ciutadania pugui fer 
front als pagaments mensuals 
d’hipoteques o lloguers.
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Anem endavant

El nostre comerç 
ens dona molt! 

S’ha reforçat
l’Oficina de Promoció 
Econòmica 

L’Ajuntament 
defensa una nova 
fórmula per calcular 
el tribut metropolità

Mesures
excepcionals per a
les terrasses dels bars 

Obres a les antigues 
cases dels mestres 

Manteniment 
dels equipaments 
municipals 

Les circumstàncies que ens han tocat viure aquesta 
primavera ens han demostrat la importància d’un mo-
del de consum basat en la proximitat. Els nostres co-
merços han tingut un paper clau en l’abastiment dels 
productes més necessaris, com els aliments. L’Ajun-
tament treballa per donar suport al comerç local. Per 
exemple, es farà una campanya per promocionar-lo i 
s’està estudiant una línia d’ajut per al pagament del tri-
but metropolità. 

Davant l’impacte socioeconòmic de la crisi de la Co-
vid-19, l’Ajuntament ha reforçat l’Oficina de Promoció 
Econòmica del Papiol (OPEP) per donar més i millors 
serveis i atenció a empreses, persones treballadores 
autònomes i persones que busquen feina. 

L’Ajuntament del Papiol ha presentat a l’AMB una fór-
mula de càlcul del tribut metropolità alternativa per tal 
de reduir notablement pressió fiscal a la ciutadania. 

L’ajuntament ha suprimit temporalment la taxa d’ocu-
pació de via pública per taules i cadires dels establi-
ments de restauració com a mesura excepcional mo-
tivada per les incidències de la Covid-19. També s’ha 
autoritzat, provisionalment, durant un període determi-
nat, l’ocupació de fins a un màxim de 20 m2 de via pú-
blica a bars i restaurants.

L’Ajuntament té un projecte per rehabilitar dues les 
antigues cases dels mestres en habitatges que es 
gestionaran des dels Serveis Socials Municipals com 
a habitatges destinats a casos d’emergència soci-
al. Amb el pas dels anys, aquestes cases van anar 
quedant deshabitades i, posteriorment, tancades, a 
causa del seu deteriorament. El projecte es farà amb 
l’ajut de la Diputació de Barcelona i els habitatges 
estaran acabats possiblement el 2021.

L’Ajuntament s’ha ocupat del manteniment d’equipa-
ments municipals com l’Escola Pau Vila, el Centre de 
Dia, el Casal d’Avis, les instal·lacions esportives del 
CEM o el local del Grup de Foc. S’ha aprofitat els me-
sos que han estat clausurades per fer-hi molta feina. 

El confinament també ha afectat les obres 
que estava fent l’Ajuntament abans de la 
pandèmia, que s’han endarrerit, però no 
s’han deixat de fer. Ara que ja hem tornat 
als carrers, ho podem veure:

S’ha acabat la rehabilitació de l’antic 
aulari escolar.

S’ha millorat el carrer de la Llibertat.

Tenim un nou parc a la zona de les 
escoles.

S’ha redactat un projecte per millorar el 
clavegueram del carrer de Sant Antoni.

Nou parc a
la zona de
les escoles!
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Resultats de la prova
pilot dels contenidors
intel·ligents 

Pel que fa a les dades de la recollida 
selectiva del Trull i Puigmadrona, on 
a començament d’any es va iniciar 
una prova pilot per al desplegament 
d’un nou sistema basat en conteni-
dors intel·ligents (els de l’orgànica 
i la inorgànica), s’observa que la 
participació dels veïns i veïnes en el 
nou sistema va incrementant. 

T’informem

La clau està en 
l’orgànica
Si separem i llencem bé la 
fracció orgànica (FORM), tenim 
molt de guanyat, perquè la 
presència de residus orgànics a 
altres contenidors dificulta molt 
la recuperació de la resta de 
fraccions.

Cada cop separem millor!

Nova rotonda 
d’accés a l’altura de 
Can Mas
Tindrem una nova rotonda d’accés 
al Papiol a l’altura de Can Mas que 
millorarà els accessos a la pobla-
ció, sobretot per als vehicles que ve-
nen des de Rubí. D’aquests treballs, se 
n’encarrega el Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, que també 
s’ocupa de les obres de connexió entre 
l’A2 i l’AP2. 

La recollida selectiva de la FORM en el conjunt del municipi ha augmentat els 
primers mesos de l’any; i això que no s’ha comptat la FORM dels establiments 
de restauració (grans generadors), tancats durant els mesos de març i abril. La 
recollida de la FORM d’aquests establiments, que es fa a domicili, acostuma a ser 
bona quant a quantitat i qualitat. També s’ha incrementat la recollida selectiva de 
les fraccions de paper i vidre.

Les dades de la recollida selectiva de FORM i FIRM dels contenidors intel·ligents 
dels barris del Trull i del Puigmadrona s’inclouen en les dades del conjunt del mu-
nicipi.

Millora del cabal del 
torrent de les Argiles
Una altra bona notícia és que la Ge-
neralitat ja ha redactat el projecte 
constructiu per millorar el cabal hi-
dràulic del torrent de les Argiles en 
el punt que passa per sota de l’antiga 
comarcal, la C-1413z, a l’altura del res-
taurant Can Colomé. Ara se n’ha de 
tramitar l’aprovació i s’haurà de cercar 
finançament per dur-lo a terme.

Aquesta actuació se sumarà a les que 
ja fa temps que es duen a terme per ne-
tejar i millorar els torrents, els col·lec-
tors i les canalitzacions de les aigües 
que passen per sota de la C-1413z, la 
C-1413a i les vies del tren amb l’objec-
tiu d’evitar inundacions en cas de plu-
ges torrencials.

Més millores al 
Papiol de Baix:
la reforma de la 
Sala Gran
L’Ajuntament del Papiol treballa 
en un projecte per reformar un 
dels edificis històrics del Papiol, 
la Sala Gran, situat al Papiol 
de Baix. L’immoble, protegit 
i catalogat com a Bé Cultural 
d’Interès Local, es convertirà 
en la nova seu del Museu del 
Papiol. El projecte comptarà 
amb l’ajut de la Diputació de 
Barcelona. 

La recollida selectiva al Papiol va millorar el 2019 respecte del 2018. Segons la Regidoria de Medi Ambient, 
les dades dels primers mesos de 2020 assenyalen que els resultats d’aquest any també seran bons. Les xifres 
revelen que cada cop separem millor. Això és molt important, ja que si la brossa arriba a les plantes de recu-
peració i compostatge molt barrejada és impossible separar-ne les diferents fraccions, i per tant, tampoc no 
es poden recuperar ni compostar els residus. 

Gràcies a qui ho fa bé!

Evolució recollida de FORM tones
(2017-2020)
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Aconseguides dues reivindicacions 
de l’Ajuntament 
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El Papiol d’avui configura el Papiol de demà

Tu fas Papiol

Adaptació als canvis

El Papiol 
desaparegut

Fem memòria

El que hem viscut aquesta primavera 
ens ha fet pensar en els orígens de la 
Festa de la Cirera.
 
Al Papiol, fa més de cent anys, no hi ha-
via cireres. Hi havia vinyes, bàsicament, 
i oliveres. El raïm i l’oliva van ser dos 
cultius rellevants al Papiol abans que la 
cirera.

A causa de la plaga de fil·loxera que va 
afectar Catalunya a final del segle XVIII, 
els pagesos d’aquell moment van haver 
de canviar de cultiu. Això va passar al 
Papiol i a molts altres camps del Baix 
Llobregat i del Barcelonès.

Fa 38 anys, el 1983, el Papiol, per cele-
brar una collita boníssima, va començar 
a organitzar anualment la Festa de la Ci-
rera, en agraïment a la prosperitat que 
aportava aquesta fruita.

Com a conseqüència de les restriccions 
d’activitats ocasionades per la pandè-
mia de la Covid-19, enguany la festa 
no s’ha pogut celebrar com sempre. 
L’Ajuntament i l’Associació de Pagesos 
han hagut d’adaptar-se als canvis i pen-
sar alternatives, com va fer la pagesia 
temps enrere.

La 38a Festa de la Cirera de 2020 ha 
destacat l’essència de la celebració: 
agraïment a la vida i capacitat d’adapta-
ció davant les dificultats.

L’Ajuntament del Papiol fa temps que 
treballa en un projecte de preservació 
i recuperació del nostre passat i de la 
nostra memòria històrica. Ara ha col-
laborat en la publicació d’un nou llibre 
que recull fotografies sobre el passat del 
municipi. El llibre, que es titula El Papiol 
desaparegut, és de l’editorial papiolenca 
Efadós. 

Paraules de l’autor, Andreu Faura 
Arís: “Les imatges d’El Papiol desapa-
regut ens mostren la transformació del 
poble des de final del segle XIX fins als 
anys setanta del segle XX. Camps i vi-
nyes d’ahir estan ocupats per noves 
construccions i habitatges verticals, 
avui. La memòria dels que ho van viu-
re i les fotografies de l’època ens han 
permès rescatar aquell paisatge rural, 
els topònims i els motius de les cases. 
Carrers de terra i pedra, espardenyes, 
infants amb bata pel carrer i cares de fe-
licitat malgrat la pobresa. Aquest va ser 
el poble dels nostres avis i pares”.

Fa més de 100 anys, la 
fil·loxera va obligar els 
pagesos a adaptar-se a 
una nova realitat.

Reconeixement
al voluntariat
Durant el confinament, s’ha comptat 
amb persones voluntàries que, sota 
la directriu de l’equip de professionals 
dels Serveis Socials Municipals, han 
fet seguiment telefònic regular de les 
persones de més de 75 anys que vi-
uen soles; així mateix, també ho han fet 
amb els matrimonis de més de 75 que 
conviuen sols.  

Quan les circumstàncies ho permetin, 
l’Ajuntament té previst organitzar un 
acte amb les persones voluntàries i les 
persones a les quals se’ls ha fet el se-
guiment i acompanyament. 

D’altra banda, també hem comptat 
amb un grup nombrós de voluntàries 
que durant el confinament van estar 
confeccionant mascaretes casolanes 
per a qui les pogués necessitar. 

  

L’Ajuntament ha 
vetllat pels infants
Aquesta primavera els nostres infants 
han batut un súper rècord: un mes i mig 
sense poder sortir al carrer, fins que van 
arribar les primeres mesures del des-
confinament. 

Perquè poguessin sortir de casa més 
segurs, l’Ajuntament del Papiol va ad-
quirir i distribuir una mascareta higièni-
ca reutilizable a totes les nenes i nens 
del municipi que havien nascut entre el 
2007 i el 2016.

El Consell
de la Infància i 
Adolescència, 
amb la gent gran
Les conselleres i conselleres del nou 
òrgan de participació ciutadana del 
Papiol, el Consell de la Infància i Ado-
lescència, integrat per 16 nens i nenes 
d’entre 10 i 12 anys, van tenir la inici-
ativa d’escriure una carta adreçada a 
les persones grans del poble per salu-
dar-los i donar-los ànims per encarar la 
situació. Els consellers i les conselleres 
van anar casa per casa per fer arribar la 
carta al domicili dels avis i àvies. 

Il·lustració d’Apel·les Mestres
(revista La Campana de Gracia).
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L’emergència sanitària al Papiol

Hem hagut de reinventar-nos com a societat, com a poble i com a 
Ajuntament. Ens hem hagut de centrar en la necessitat d’adaptar-nos a 
tota mena de canvis i reorganitzar-nos.

La nostra exigència ha estat trobar mesures ràpides i extraordinàries 
per fer front a l’impacte que ha rebut el teixit econòmic i social. Per 
això, hem dissenyat unes mesures socials i econòmiques adaptades 
per fer front a la crisi de la Covid-19.

Hem treballat a consciència per promoure i gestionar administrativa-
ment l’ajuda i l’acompanyament a les famílies vulnerables, treballadors, 
autònoms, pimes i altres sectors que s’han vist afectats per la situació, 
alhora que hem contribuït ampliant el transport al CAP. També hem 
demanat que a causa d’aquesta manca de transport les analítiques es 
tornessin a fer al Papiol.

La manca de llits hospitalaris, la sobrecàrrega a l’atenció primària i l’ob-
solescència dels equipaments tecnològics han estat alguns dels ele-
ments que han dificultat la capacitat dels professionals per fer font a la 
crisi sanitària produïda pel coronavirus. El personal sanitari ha assumit 
torns de 12 hores diàries, molt cansament físic, emocional, a la vegada 
que ha estat patint una sobreexposició al virus.

Tot això ha portat CatSalut a reorganitzar els seus serveis sanitaris. 
El Papiol com a poble mai no ha tingut un CAP propi ‒val a dir que 
estem integrats en la xarxa del sistema públic de servei sanitari de 
Molins de Rei, de la qual depenem‒. i hem patit aquesta centralització 
amb el tancament del nostre dispensari local, que no deixa de ser una 
prolongació del CAP al qual pertanyem, la Granja-Molins. Estem de-
manant la reobertura a totes les instàncies i us agraïm el vostre esforç 
a donar-nos suport.

Una de les nostres prioritats d’una vegada per totes serà la construcció 
del nostre CAP al nostre poble, que sí compleix les condicions òptimes.

Les dones, les grans oblidades en aquest conflicte. La violència de gè-
nere ha agumentat un 88% durant aquest confinament al nostre terri-
tori. No ha de passar mai més, no podem tornar a tancar a casa víctima 
i maltractador; que no passi més.

No abaixem la guàrdia. Tenim un record especial a totes les víctimes 
d’aquesta pandèmia.

Sílvia
Romero

Portaveus

Temps difícils, temps de lluita!

Davant de la situació excepcional que estem vivint aquests mesos, 
volem començar recordant totes aquelles persones que s’han vist 
afectades en menor o major mesura per la Covid-19, i volem traslladar el 
nostre condol i solidaritat emocional a totes les persones i familiars que 
han patit una pèrdua. Els elogis i reconeixements al personal sanitari 
que s’han anat fent durant tota aquesta crisi són més que merescuts, 
però també creiem que és molt important no oblidar-nos d’altres sectors 
laborals que han estat al peu del canó, com la neteja, l’alimentació, 
l’atenció a les persones i, en definitiva, totes aquelles persones que han 
continuat treballant malgrat la precarietat laboral i la incertesa.

El sistema patriarcal s’està acarnissant de nou amb les dones, com ens 
ho demostren aquestes dades: 

Un 76 % del personal sanitari amb coronavirus són dones, ja que 
realitzen feines més precàries en les quals han estat en contacte 
directe amb la malaltia i s’han fet sense que es garantissin les correctes 
mesures de protecció.
 
Les trucades per violència masclista han crescut en un 88 % només al 
Principat durant el confinament.
 
El 29 % de dones treballadores s’han vist afectades per ERTO, a 
diferència del 21 % dels homes.
  
També volem donar les gràcies especialment al col·lectiu de voluntàries 
del Papiol, que han estat majoritàriament dones, per tot l’esforç i per 
tot el temps que han hagut de dedicar-hi, de manera totalment altruista 
i amb visió col·lectiva. Els volem fer arribar el nostre reconeixement i la 
nostra gratitud.
 
En l’àmbit municipal, com a CUP hem treballat activament a presentar 
propostes en el procés d’elaboració del Pla de xoc, que ha estat aprovat 
per totes les forces, però encara estem esperant quina és la proposta 
de modificació del pressupost municipal per veure com es poden 
plasmar aquest seguit de propostes. I a més a més, continuarem lluitant 
en aspectes com la reobertura del nostre ambulatori, l’ampliació del 
transport públic i l’anul·lació del tribut metropolità.

L’empenta del nou Consell de la Infància i 
l’Adolescència

El passat 12 de març es va fer el sorteig per designar les noves 
conselleres i consellers del Consell de la Infància i l’Adolescència 
del Papiol; se’n va comunicar el resultat, però no es va poder dur a 
terme l’acte de Constitució del Consell a causa de la Covid-19.

Malgrat totes les desgràcies que ha comportat i està ocasionant 
aquesta pandèmia i totes les aturades que ha generat el confinament, 
els infants s’han comportat de manera exemplar; s’han quedat a 
casa i han complert al peu de la lletra les estrictes restriccions que 
se’ls ha imposat pel bé de la comunitat. Han demostrat als adults la 
seva gran capacitat d’adaptar-se i de sobreposar-se a les situacions 
tan complexes que ens ha tocat viure. 

En aquesta línia, les nostres conselleres i consellers han volgut 
començar a exercir les seves funcions, encara que fos de manera 
telemàtica, per treballar conjuntament pel benestar del poble.

Durant aquestes setmanes, s’han realitzat dues sessions en les 
quals van decidir portar a terme dues tasques. 

La primera tasca era aconseguir tenir un logo que representés el 
Consell. Entre tots van decidir quines serien les bases del sorteig, 
el format de les propostes, l’edat dels participants, el termini per 
participar-hi, etc. Van rebre 10 propostes i les conselleres i els 
consellers van elegir la que més els va agradar: la feta per la Joana 
Sospedra. Des d’aquí, aprofitem per felicitar-la novament.

L’altra tasca que van voler realitzar, seguint la proposta d’una de 
les conselleres, va ser enviar una carta d’ànims i d’agraïment a les 
persones més grans del poble. Van redactar la carta i l’han repartida 
per les bústies amb l’esperança d’encoratjar els avis del nostre 
poble a seguir resistint.

Malgrat tots els interrogants i incerteses que ens esperen els propers 
mesos, podem estar convençuts que a aquestes conselleres i 
consellers no els faltaran idees i ganes per seguir donant impuls al 
nostre poble i als nostres vilatans.

Molts ànims i molta salut a tots i totes!

SUMEM proactiu, govern reactiu 

Hem completat el primer any de mandat i l’equip de govern 
no acaba d’encaixar que hem vingut a treballar i a fer oposició 
amb el compromís d’avançar.

Mostra d’aquest compromís són les instàncies registrades i les 
mocions presentades durant aquest any, totes elles de caire 
social i amb la finalitat de sumar.

Però per molta feina que fem o per moltes mocions que 
presentem, la voluntat d’aprovar-les i de posar-les en marxa 
depèn de la coherència, la urgència o la preferència del govern. 

Com a mostra de la incoherència, s’han presentat mocions que 
es rebutgen simplement perquè som a l’oposició, però que a 
posteriori, quan la pressió ciutadana fa veure els problemes 
amb més claredat i són ells els qui les presenten, s’aproven, fet 
que ha passat amb la moció sobre el tribut metropolità.

Com a mostra de la poca urgència, hi ha mocions que després 
de ser esmenades i aprovades per tot el consistori, queden 
guardades en un calaix i deixen d’ajudar a les situacions 
d’emergència per a les quals estaven pensades, tal com ha 
passat amb el registre de la gent gran vulnerable.

Com a mostra de les preferències, hi ha mocions que ajuden 
a pal·liar la crisi per la Covid-19 que mereixen una resposta 
d’urgència i que es demoren setmanes, mentre que les 
partidistes amb l’objectiu d’agradar el propi electorat motiven 
convocatòries extraordinàries i urgents, com ha passat amb les 
mesures socioeconòmiques per pal·liar la crisi de la Covid-19.

Però aquesta crisi ha posat en valor la nostra capacitat de 
col·laborar, de consensuar i d’aportar mesures que ens facin 
avançar sense deixar ningú enrere. I ha fet evident que sortim 
reforçats quan treballem plegats.
 
Queden tres anys i a SUMEM seguim treballant per presentar 
projectes que ens portin a avançar i a sumar, intentant anar 
sempre un pas per endavant. La resta, queda en mans del 
govern local.

Meritxell
Aguilar

Anna
Serra

María José
Giner
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L’Ajuntament recomana

Més informació local a:
fb.me/elpapiol

Tria salut. 
Protegeix-te!
Tenim moltes ganes de fer moltes 
de les coses que fèiem cada 
estiu, però no podem oblidar 
que el virus que ens ha confinat 
i aturat durant la primavera 
continua circulant.

No podem 
abaixar la 
guàrdia!
Els efectes de la pandèmia de la 
Covid-19 continuen condicionant 
els hàbits de vida. Això fa que 
les mesures d’higiene i seguretat 
segueixin sent imprescindibles per 
reduir el contagi i evitar un rebrot.

POSA’T LA MASCARETA

RENTA’T LES MANS
RESPECTA LA DISTÀNCIA

DE SEGURETAT

1,5 m

Evitem els rebrots.
Ens ho mereixem!

Gaudim de l’estiu al Papiol,
però amb precaució! 


