Foto: activitat lúdica sobre el reciclatge a l’Escola Pau Vila.
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Camí de la recuperació
Fa prop de dos anys que estem lluitant
contra la COVID-19, dos anys en què
hem perdut pel camí companys, amics
i familiars. Un record, doncs, en primer
lloc, per a totes aquelles papiolenques i
aquells papiolencs que ja no són entre
nosaltres.
Comencem aquests mesos de tardor
i ho fem amb més esperança i il·lusió
que l’any passat. Esperem i desitgem
poder deixar enrere aquesta emergència
sanitària viscuda i poder anar recuperant
el pols vital de la societat. L’activitat de
les nostres entitats són una prova viva
que tornem a recuperar la vida esportiva
i cultural.
Al Papiol, com a tants llocs del món,
hem acumulat, a la crisi sanitària, una
segona crisi econòmica i social. Des de
l’Ajuntament, hem pres totes les mesures
que hem pogut per protegir la gent.
D’altra banda, també hem fet tots els
esforços necessaris per atendre les

persones que han patit i estan patint
situacions delicades. I, finalment, hem
dissenyat polítiques per impulsar la
reactivació econòmica i social del
nostre poble.
L’escenari ha estat nou per a tothom,
ple de reptes i interrogants, i ens ha
portat a donar el millor de totes i tots
nosaltres. Hem centrat tots els nostres
esforços a donar resposta a aquesta
nova situació des de la proximitat, amb
polítiques noves i imaginatives fetes
des del consistori, amb l’esforç de
totes les persones que hi han treballat
i ens hi han ajudat, cercant el consens
polític per donar millor resposta a la
necessitat del moment i, sobretot, amb
constància i perseverança.
Des de Serveis Socials a la Policia, la
Brigada... les servidores i els servidors
públics seguirem caminant al costat de
la gent per sortir d’aquesta situació i
recuperar la normalitat.
Salut i República.
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Ho estem fent

Posar en valor
els orígens

Com
a casa

La premsa i la parra que constitueixen
el Monument al Vi, al final del carrer de
l’Abat Escarré, als peus del Castell, són
una prova que el raïm va ser un cultiu
molt rellevant al Papiol, molt abans que
la cirera.

L’Ajuntament treballa per mantenir
ben cuidat el poble perquè totes i
tots ens hi sentim ben a gust, com
a casa.

Posar en valor aquest racó i recuperar
el monument, que s’havia deteriorat
amb el pas del temps, ha estat un
dels projectes en què han col·laborat
l’Ajuntament i el Museu del Papiol.

Vista del Poliesportiu des del mirador del carrer del Carme.

Contemplar les vistes
des del mirador del
carrer del Carme
L’Ajuntament ha treballat aquest estiu en
el manteniment d’una de les terrasses
més espectaculars del Papiol, on molta
gent troba el seu espai per fer vida de
poble.

Millores a les
instal·lacions esportives
Iniciem una nova temporada esportiva
amb canvis al Pavelló Poliesportiu
Municipal: s’hi ha instal·lat una cortina
que permet dividir la instal·lació en dos
espais quan calgui perquè s’hi puguin
fer activitats simultànies i per evitar que
es barregin grups.

Aquest estiu s’ha acabat de completar
la feina: l’artista papiolenca Elisa
Capdevila hi ha pintat un enorme mural
que fa referència a la temàtica de la
placeta.

Eficiència energètica
Al Poliesportiu
Aquest estiu s’ha canviat l’enllumenat
per llum LED. Això representa una
millor il·luminació i un estalvi energètic
d’un 50 %. L’estiu passat es va fer el
mateix al Camp de Futbol Municipal.
A la Biblioteca
La tecnologia permet controlar de forma
remota la temperatura, la concentració
de CO2 de l’equipament i la humitat,
la qual cosa permet que el confort i
l’eficiència energètica siguin sempre les
òptimes, les idònies.

S’han recuperat eines
emprades per al cultiu
de la vinya gràcies a la
feina amb el Museu del
Papiol.
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Fem poble

Nous contenidors a tot el
Papiol, amb pedal i clau
Acabem d’estrenar a tot el municipi un nou
sistema de contenidors que ens ha de permetre
incrementar els nivells actuals del Papiol de
recollida selectiva (60 %) i de reciclatge (55 %).
Acabem d’estrenar a tot el poble nous contenidors
de residus orgànics (FORM) i inorgànics (FIRM)
que s’obren amb clau i que, tal com van demanar
veïns i veïnes, tenen l’obertura més gran i pedal
per aixecar la tapa. Els nous contenidors s’han
estès a tota la població després de la valoració
d’unes proves prèvies i la col·laboració ciutadana.

Per què ho fem?
Sí o sí, els municipis hem d’incrementar el percentatge de reciclatge. Ho exigeixen les lleis, europees i catalanes. El 2030
se’ns exigirà un 80 % de reciclatge. Hi ha molta gent que ho fa
molt bé, però cal que en siguem més, i en poc temps.
Cal introduir sistemes que accelerin el canvi d’hàbits per part
de tothom. Separar millor per reciclar més és una responsabilitat col·lectiva i individual.
Segons els experts, hem d’anar cap a sistemes d’identificació
que permetin saber qui ho fa bé. La identificació ajuda a potenciar els comportaments responsables amb el medi ambient.
Així mateix, també facilita saber qui no ho fa bé.

Corresponsables
d’un interès
global

Gràcies a les aportacions dels veïns i
veïnes que van participar en les proves
pilot als barris del Trull, Puigmadrona
i Batzacs, l’Ajuntament ha millorat el
model de contenidors.
Albert Querol, regidor de Medi Ambient, destaca la implicació i la participació del veïnat d’aquestes tres zones

del Papiol i valora l’experiència com a
“exemple de col·laboració i corresponsabilitat entre Ajuntament i ciutadania en la definició i la prestació
d’un servei públic d’interès mutu”.
Querol també ressalta el fet que “al
Papiol hi ha una població amb molta
educació i sensibilització ambiental”.

Gràcies per obrir camí!
Tres persones dels tres barris on s’han fet les proves pilot responen a la pregunta següent: us ha costat adaptar-vos al nou
hàbit d’haver d’obrir els contenidors amb clau?

Agustín Roig

Esperanza Yélamos

Juan Muñoz

“No, ha anat perfecte.
L’inconvenient eren els cotxes
que s’acostaven al Trull a llençar
escombraries. Com que no tenien
clau perquè no eren del barri,
llençaven les escombraries als
contenidors de paper”.

“Només un sol cop m’he oblidat
la clau. Aquest sistema és la
millor opció possible. I ara
millor amb el pedal! És més
còmode que el de Sant Andreu, a
Barcelona, per exemple. La pega:
els cotxes que venien al barri a
llençar escombraries. Acabava tot
al contenidor del paper. Al final,
aquest també haurà d’anar amb
clau. Després hi havia la gent que
venia amb gossos i ens deixava
els excrements damunt la tapa
dels contenidors”.

“Al principi ens oblidàvem la clau
a casa, però ara tot el veïnat ja
s’hi ha acostumat. Només has
de pensar a agafar la clau; per
la resta, tot va igual. Trobem el
sistema molt pràctic. I ara, amb
els pedals, ja no hem de tocar la
tapa amb les mans”.

(Trull)

Les proves pilot han
estat clau per estendre el
sistema a tota la població i
per millorar-lo i adaptar-lo
a les necessitats.

(Puigmadrona)

(Batzacs)

El cas de Balsareny, un poble molt semblant al Papiol
Amb el nou sistema es pretén posar fi a imatges com aquestes, fotografies del carrer de Francesc Macià d’aquest estiu, abans d’estrenar els nous
contenidors.

Hi ha municipis que han demostrat que amb el model de contenidors que ara hem estrenat han aconseguit molt
bons resultats. És el cas de Balsareny (el Bages), una població semblant al Papiol quant a nombre d’habitants i
d’habitatges. Amb el sistema de contenidors amb clau ja han aconseguit reciclar el 78 %.
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Anem endavant

Esperances per al nou curs
Infants i joves del Papiol ja fa
més d’un mes que han tornat a
les aules de l’Escola Pau Vila,
dels instituts molinencs i d’altres
centres. Han estrenat el tercer curs
amb pandèmia, amb l’esperança
de recuperar, a poc a poc, l’escola
d’abans del coronavirus, sobretot
pel que fa a la socialització.

Escoles

Serveis Socials

L’Ajuntament s’ha d’encarregar de mantenir sempre en
bones condicions els equipaments educatius del Papiol.
Aprofita les vacances escolars per posar-los a punt.

Els últims anys ja s’havia fet palès el constant increment de
l’atenció i les prestacions socials. Els darrers temps s’ha
precipitat la tendència.

D’entre totes les feines de manteniment general que s’han
fet durant l’estiu a l’Escola Pau Vila en destaquen, per
exemple, la instal·lació de parquet a les aules de P4, on hi
havia un terra menys càlid, o la reparació de la porta d’accés de vehicles al pati. També llueixen molt les parets del
centre, repintades per la Brigada Municipal.

Per fer front a les emergències, s’han hagut de sumar professionals a l’equip dels Serveis Socials del Papiol. L’increment de la plantilla i de les visites presencials han creat una
altra exigència: la d’ampliar les instal·lacions.

A la Llar d’Infants El Cucut, s’ha treballat força a les zones
exteriors, sobretot en la de nadons. A l’Escola de Música i
Dansa, s’ha reparat l’ascensor.

Hem demanat a Enric Naval, director
de l’Escola Pau Vila, que ens faci cinc
cèntims del curs passat perquè ens
fem una petita idea de com el sistema
educatiu encara el nou any lectiu.
“Del que ens vam adonar l’any passat
és que els infants tenen una capacitat
d’adaptació extraordinària”, contesta
sense pensar-s’ho el director quan li
demanem que destaqui algun aspecte
positiu del curs passat. “Va ser dur per
a tothom. Hi va haver famílies que van
quedar afectades pel confinament. La
nostra prioritat pel que fa a l’alumnat va
ser donar-los acompanyament emocional durant tot el curs”.

Millora constant dels equipaments municipals

L’Enric recorda que després del temps
de confinament i de vacances “els infants volien tornar a l’escola” i que “els
va anar bé tornar-hi” perquè “es van
ressituar”. Li preguntem si ha quedat
clar que l’escola és imprescindible per
a la socialització i ens respon amb un
“sí” molt contundent. “Sobretot la presencial, la primària ha de ser presencial. A més, l’escola telemàtica obre bretxes socials”.

“Els infants tenen una
capacitat d’adaptació
extraordinària”.

L’increment de la
plantilla i de les
visites presencials
han creat una altra
exigència: la d’ampliar
les instal·lacions dels
Serveis Socials.

Fa temps els Serveis Socials es van trobar en circumstàncies semblants i van traslladar-se a les antigues dependències de l’escola de música, a la planta de dalt de l’escola
bressol.
La solució que s’ha trobat a la necessitat d’ara és fer créixer
els Serveis Socials cap a l’espai del pis de dalt que es destinava a sala de psicomotricitat de la llar d’infants.
D’altra banda, s’ha adaptat una zona del pati de la llar per a
l’activitat psicomotora.

Serveis Socials Municipals
C. d’Anselm Clavé, 5
93 884 59 69
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T’informem

L’Ajuntament té l’esperança de
recuperar tota l’atenció presencial
del consultori.

Energitzant-nos

Connectant-nos

Recuperant-nos

A favor de l’energia
renovable

Amb el pont entre
l’AP-7 i l’A-2 hem guanyat
una rotonda que millora
l’accés al Papiol

L’atenció a l’ambulatori
del Papiol

L’Ajuntament ha constatat un interès notable i a l’alça
per la instal·lació de plaques fotovoltaiques per part de
veïns i veïnes i, amb l’objectiu de vetllar pel medi ambient, el plenari municipal ha aprovat una modificació de
l’ordenança de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO): si algú vol col·locar plaques solars
al sostre de casa seva, tindrà una bonificació del 95 %
en l’impost d’obres.

L’1 de setembre la ministra de Transports, Mobilitat i
Agenda Urbana es va desplaçar fins al Papiol per inaugurar l’esperat enllaç entre l’AP-7 i l’A-2, després de 15
anys d’obres interrompudes diversos cops.
Es tracta d’una infraestructura molt reivindicada al govern central per les alcaldies dels municipis de la zona,
com la del Papiol.
El pont, que permet accedir des del Papiol directament
a l’A-2 (només en direcció Lleida), ha de contribuir a disminuir el trànsit per la carretera comarcal C-1413a.
Com a benefici més immediat i evident per al Papiol, pot
destacar-se la nova rotonda a l’altura de Can Mas, que
formava part del projecte i que ha millorat els accessos
a la població.

Plaques solars de l’Escola Pau Vila,
estrenades l’inici del curs 2017-2018.

Mentre continua a bon ritme la construcció del nou ambulatori del Papiol, es van recuperant els serveis d’atenció primària del consultori actual. L’Ajuntament, que ha
reivindicat la recuperació de l’activitat del centre des
que va quedar tancat arran de la pandèmia, té l’esperança de recuperar el 100 % dels serveis a finals de
2021, si no ho hi ha un altre rebrot de COVID.

Índex de vacunació COVID
al Papiol: dels més alts de
l’àrea metropolitana
Segons dades de Salut, el nombre de persones vacunades contra la COVID-19 al Papiol és dels més alts de
la zona sud de l’àrea metropolitana de Barcelona. Com
a exemple d’aquesta informació, destaca l’alt índex de
vacunació entre infants i joves en l’edat de fer l’ESO.
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Tu fas Papiol

Fem memòria

Més d’un centenar de veïns i
veïnes del Papiol formen part
d’almenys una de les tres entitats
dedicades a l’esport de muntanya
al Papiol. Ja sigui passejant,
corrent, en bicicleta o escalant,
la muntanya és a l’ADN dels
papiolencs i papiolenques.

Papiol, planter
d’escaladors
El Papiol està situat en un indret
privilegiat, envoltat de natura, amb la
serra de Collserola, el riu Llobregat i la
riera de Rubí. El camí de les Escletxes
és un indret únic i característic del
Papiol que atrau cada cap de setmana
caminants que busquen passejar pels
camins estrets de roca fets per la natura
i aventurar-se a l’escalada. Aquest
entorn natural que tenim a tocar és
possiblement la principal causa del fet
que al Papiol tinguem actualment tres
entitats dedicades al muntanyisme, una
de les quals dedicada al trail.
L’Associació Excursionista Les Escletxes (AELE) porta des del 2016
organitzant activitats relacionades
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amb la natura i la muntanya. El Roger
Torres creu que l’afició dels esports de
muntanya al Papiol està relacionada
“amb la sort d’estar ubicats en un
lloc on es pot fer qualsevol esport de
muntanya”.
L’entitat esportiva Grup Excursionista
del Papiol (GEP) promou i fa activitats
amb la muntanya com a escenari
de totes les seves aventures. El seu
president, Joan Manel Sánchez, creu
que hi ha “dos motius principals que
han influït directament a crear aquest
ambient muntanyenc: el primer és la
proximitat i la sort de viure envoltat del
Parc Natural de Collserola i el segon, les
Escletxes”.

La llegenda de
les set pedres...
La nova instal·lació esportiva se situa en
dos indrets del Pavelló: el primer, al fons
de la pista, on s’hi ha instal·lat una paret
vertical per pujar amb arnès i corda de
8 m d’alçada; el segon, a la primera
planta, és una paret horitzontal de 12 m
de longitud, per escalar sense corda a
poca distància del terra però amb major
dificultat.

D’altra banda, el Pedro Díaz i el Jordi
Molina són els creadors de la Mitja del
Castell, una cursa amb el castell del
Papiol com a protagonista i amb un
recorregut per la muntanya que enguany
porta set edicions. Ells dos són els
encarregats de l’Escola Trail Barcelona,
on ensenyen i eduquen grans i petits a
estimar l’esport de muntanya.
Fruit d’aquest cultiu d’entitats i
d’activitats tan relacionades amb el món
de la muntanya, l’Ajuntament del Papiol
ha apostat per dotar el poble d’una
nova instal·lació esportiva: un rocòdrom,
on els amants de l’escalada podran
practicar aquest esport de manera
segura i accessible.

El Roger, de l’AELE, pensa que amb
el rocòdrom les noves generacions
“podran aprendre els valors que estan
relacionats amb l’escalada”. De la
mateixa manera, el Joan Manel, del GEP,
creu que la nova instal·lació “hauria
de substituir l’ambient que existia a
les Excletes i ajudar a promocionar el
nostre esport i passió per l’escalada,
principalment entre els joves del poble”.
Per poder fer ús del rocòdrom s’ha de
ser membre d’alguna de les tres entitats
de muntanya (GEP, AELE o Mitja del
Castell), ja que d’aquesta manera es
tindrà una assegurança que cobrirà la
realització de l’activitat.

Les llegendes sobreviuen gràcies al
boca-orella; algunes pateixen transformacions i fins i tot n’hi ha que tenen més d’una versió. Això mateix
passa amb la llegenda de les set pedres del Papiol.
L’Ajuntament ha volgut apostar per la
cultura popular i és per això que la
llegenda de les set pedres ha estat
protagonista d’un acte de la Festa
Major d’enguany a través d’un joc
de pistes en grup en què els participants del joc havien de trobar pistes
i resoldre enigmes per acabar amb la
maledicció del castell.
La llegenda diu que després que un
violent terratrèmol afectés bona part
de Catalunya i fes caure l’any 1448 el
castell del Papiol, el baró del Papiol
va fer un pacte amb el dimoni perquè
li reconstruís el castell. El dimoni va
posar com a condició que la construcció havia de fer-se en set nits i
sense que ningú no sabés qui l’havia
fet. Els veïns i veïnes veien cada matí
com el castell s’anava fent cada dia
més gran i es preguntaven com era
possible.
La setena nit, quan ja l’obra s’acabava, un nen es va amagar en una bota

per descobrir qui era l’encarregat de la
construcció. A trenc d’alba, el dimoni va
descobrir el nen abans de posar l’última pedra i va maleir el castell. És per
això que diuen que per efecte d’aquesta
maledicció, cada any cauen set pedres
del castell del Papiol.
N’hi ha que quan expliquen aquesta història diuen que el pacte amb el dimoni
es va fer quan es va construir el castell i
d’altres que es va fer per reconstruir-lo.
Tu quina llegenda expliques?

El joc ha estat possible gràcies
als joves del Papiol Miquel Rico
i Aina Pongiluppi.
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Portaveus

Silvia
Romero

Agafem consciència – Resiliència
Des de la nostra secció local, no perdem consciència envers la
col·lectivitat, envers els altres. Adaptar-nos, sent resilients: aquest
ha estat el nostre aprenentatge envers la pandèmia.
Des del nostre equip de govern estem treballant per aprofitar els
recursos existents. Com a opció d’esquerres, i com a ciutadans
del municipi, és una prioritat política la transformació i el canvi en
els nostres hàbits. Davant la necessitat d’aquest fet, i mitjançant
la incorporació de l’educació ambiental a la nostra quotidianitat,
introduïm un canvi de costums que ens proporcionarà un futur saludable en la recollida de residus.
Pel que fa als ajuts, tal com us vàrem explicar en el número anterior, hem endegat diferents línies de subvencions, amb diners
propis i també procedents de l’AMB; es tracta d’ajuts destinats
al nostre comerç i a la nostra indústria. Ja hi ha activa una primera línia de 20.000 euros, 16.500 dels quals han estat demanats i
adjudicats a dia d’avui. Actualment estem treballant en una segona línia per a la qual disposem de 40.000 euros que també s’han
adjudicat en la seva totalitat al teixit empresarial i comercial del
nostre municipi”.
Des de la Regidoria d’Igualtat estem treballant diferents eixos destinats a l’àmbit de la dona. Treballem l’ocupació en perspectiva
de gènere, tot analitzant les mancances per tal de millorar la integració de la dona al mercat laboral i ocupacional; treballem els
plans d’igualtat, que ens donaran la visió necessària per aplicar
les polítiques públiques que donin sentit i contingut a l’impuls dels
valors feministes al nostre municipi, i, per últim, promovem la creació del Consell de la Dona al Papiol, que ens permetrà conèixer i
compartir vivències. En definitiva, pretenem, mitjançant el treball
en equip i el desig de moltes dones, fomentar la participació activa
per arribar a amplis consensos i majories.

Isaac
Rosa

Davant el canvi climàtic, polítiques valentes i
efectives
L’escalfament global s’ha convertit en una realitat inqüestionable
que percep tota la població mundial. A algunes regions de la Terra
ha assolit una magnitud mai vista d’ençà que disposem de registres
meteorològics instrumentals, a banda que s’estan produint episodis
de calor extrema que no esperàvem tenir fins d’aquí a dècades.
Ha arribat l’hora que les diferents administracions comencin a fer
polítiques valentes i efectives que ens ajudin a revertir-lo, començant
pels governs locals.
Sumem pel Papiol va presentar al plenari de juliol una moció en
què es proposava la bonificació del 95 % de l’Impost d’Obres i
Construccions per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques,
així com la bonificació del 50 % de l’IBI durant un període de cinc
anys.
La proposta no va prosperar, amb els vots en contra de l’equip de
govern.
El motiu: tindrien problemes per quadrar el pressupost municipal
anual.
La seva proposta: generar una borsa de subvenció dotada entre
10.000 i 15.000 euros anuals limitant la quantia i el percentatge a
percebre sobre la instal·lació i fins a exhaurir-la.
Al nostre entendre, una subvenció és un ajut arbitrari que arribarà a
un nombre limitat de demandes perquè hi ha la possibilitat que es
pugui exhaurir generant encara més desigualtat; i amb la sensació
que qui arribi primer, en gaudirà.

Quant a urbanisme, hem començat a il·luminar els punts foscos del
nostre municipi, places, carrers i baixada a l’estació. A més, estem
dissenyant un Papiol més ordenat amb espais naturals redissenyats i integrats, com serà el cas del futur parc de les Escletxes.

Per contra, una bonificació és un dret universal i se’n pot beneficiar
un nombre il·limitat de veïns i veïnes. És la fórmula que fan servir en
altres municipis del nostre voltant sense que suposi cap trasbals per
al seu pressupost municipal.

Nosaltres, com a grup, seguirem treballant per tot el que creguem
necessari per al nostre municipi, amb idees noves que anem desenvolupant des de la nostra secció local, a la qual esteu tots convidats. Bona tardor!

A Sumem pel Papiol continuarem treballant per tal d’aconseguir
una transició energètica municipal ràpida i efectiva amb la màxima
implicació del govern local i la ciutadania. Per això hem proposat i
s’ha aprovat el disseny d’un Pla Estratègic Municipal.

Meritxell
Aguilar

Jordi
Bou

Reprenem l’activitat social i cultural del poble!

Nou curs i velles crisis

El passat mes de juliol vam arribar a l’equador d’aquest mandat,
un mandat marcat, sense el menor dubte, per la pandèmia que
ens ha posat al límit com a societat.

El curs ha tornat a començar, però des del Papiol seguim
sense donar resposta als reptes col·lectius més importants. La
crisi climàtica i ambiental no és cap broma: patim diàriament
el canvi climàtic i els impactes sobre la biodiversitat, seguim
vivint al ritme dels combustibles fòssils i els mercats energètics
pertanyen a oligopolis privats que apugen el preu de l’energia
dia rere dia. Tot plegat, una situació poc esperançadora
sobretot per als joves i les classes populars, i si no movem
fitxa col·lectivament toparem amb la manca d’abastiment, el
col·lapse i l’augment de les desigualtats.

Malgrat això, des de l’Ajuntament hem seguit treballant amb
alguns dels grans reptes que ja teníem sobre la taula: la
reurbanització del casc antic, la urbanització del Papiol de Baix,
la resolució de problemes històrics com la correcta canalització
dels nostres torrents, la millora de la connectivitat del nostre
poble, l’habitatge, o la participació ciutadana, amb la recent
creació del Consell Local de Dones.
Hem abocat molts recursos, tant humans com econòmics, en
un dels departaments més afectats per aquesta crisi, Serveis
Socials.
La promoció cultural és un altre dels grans eixos que cal
potenciar. Ara, més que mai, és important reprendre l’activitat
cultural i social del nostre poble.
Els humans som éssers socials, als quals ens agrada participar
i formar part d’una societat, i l’aïllament a què ens ha abocat la
pandèmia ha afectat, en menor o major mesura, a tots i totes.
Per pal·liar aquests efectes, des de l’Ajuntament volem impulsar
la reactivació d’aquestes activitats, sempre que la situació
epidemiològica ens ho permeti.
És per aquest motiu que animo a totes les entitats socials,
culturals i esportives que, de mica en mica, reprenguin aquest
caràcter actiu i festiu que els caracteritza organitzant activitats
que reanimin el Papiol.
Pel bé de la nostra salut mental, i seguint sempre les mesures
estipulades, necessitem retrobar-nos i reactivar-nos!

Som ecologistes, conscients que això ens interpel·la i que és
urgent donar-hi resposta des del nostre municipi. És per això
que hem entrat tres mocions a l’Ajuntament, orientades a un
canvi de model energètic, més just, més sostenible i basat en
la producció, distribució i comercialització d’energies verdes
sota control públic. Més enllà d’aquests canvis urgents, la CUP
lamentem, com hem fet reiterades vegades, que si bé els nous
contenidors poden afavorir la reducció i reciclatge de residus,
el govern no ha estat prou valent per implementar el sistema de
recollida Porta a Porta, el més sostenible i efectiu en termes de
reducció i reciclatge. Pensem que és el mínim que podien fer
per a totes nosaltres i les generacions que vindran.
D’altra banda, i pensant en el col·lectiu jove, també s’ha entrat
una moció demanant millorar l’atenció en salut mental juvenil,
un àmbit invisibilitzat i estigmatitzat que s’ha fet mediàtic arran
de la COVID-19, però que demostra com cal un canvi de model
social i econòmic que no condemni bona part dels joves a la
precarietat i la incertesa constant. Sembla que en els propers
pressupostos hi haurà una partida destinada a aquesta finalitat.
Com a CUP, hi serem, proposant, fent seguiment i fiscalitzant
com sempre la feina del govern.

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.

L’Ajuntament recomana

Què puc fer jo
pel medi ambient?
Què està al meu
abast?

Ho podem fer millor!

1

Generar
menys
residus.

2

Separar
els residus per
fraccions.

3

Llençar els residus
al contenidor que
correspon.

Destí de la brossa dels contenidors del Papiol

Brossa
orgànica

4

Brossa
inorgànica

Paper
i cartró

Recuperació i compostatge a
la planta de tractament

El contingut dels 4 contenidors
que tenim va a parar a la corresponent planta de tractament,
on es recuperen els residus reciclables i es composten els orgànics (si s’han separat bé i s’han
llençat al contenidor que toca).

!

EL PROBLEMA: llençar fraccions 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.

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

(envasos i resta de
residus inorgànics)

Vidre

5

Abocador

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

