
Desembre 2021  |  Núm. 23
Butlletí d’Informació Municipal
Ajuntament del Papiol

Qui dia guanya, any empeny! 



Joan Borràs i Alborch
L’alcalde

Ajuntament del Papiol 93 673 02 20
Policia Local 93 673 20 00
Consultori local 93 673 15 35
Servei d’urgències mèdiques CatSalut 061
Emergències 112
Atenció contra la violència masclista 900 900 120

Equipaments i serveis municipals
Biblioteca Valentí Almirall 93 673 22 46
Casal de la Gent Gran Alexandre Figueras 93 673 16 53
Casal de la Dona 93 673 11 95
Centre de Dia Josep Tarradellas 93 673 01 90
Complex Esportiu i piscines 93 673 27 54
Deixalleria  93 673 17 24
Escola de Música i Dansa M. Pongiluppi 93 673 08 03
Espai infantil i juvenil el Punt 93 673 29 52
Jutjat de Pau 93 673 02 20
Llar d’infants el Cucut 93 673 12 79
Oficina de Promoció Econòmica 93 673 16 95
Pavelló Poliesportiu 93 673 03 77
Pistes de Tennis i Pàdel 93 673 27 54
Serveis Socials 93 884 59 69

Altres
CAP La Granja (Molins de Rei) 93 668 77 11
Cementiri Comarcal de Roques Blanques 93 673 05 35
Correus El Papiol 93 673 02 40
Creu Roja de Molins de Rei 93 668 18 18
Escola Pau Vila 93 673 00 22
Institut Bernat el Ferrer (Molins de Rei) 93 668 37 62
Institut Lluís de Requesens (Molins de Rei) 93 680 24 38
Parròquia de Santa Eulàlia del Papiol 93 673 01 21

Subministraments (Avaries)
Aigües de Barcelona 900 700 720
Gas Natural 902 350 053
Gas Natural (urgències) 900 750 750
Fecsa-Endesa 800 760 706

Subministraments (Atenció al client)
Aigües de Barcelona 900 710 710
Gas Natural 900 100 251
Fecsa-Endesa 800 760 333

Butlletí Informatiu de l’Ajuntament del Papiol
Av. de la Generalitat, 7-9 · 08754 El Papiol
Tel. 93 673 02 20 · Fax. 93 673 15 39 
papiol@elpapiol.cat · www.elpapiol.cat
www.facebook.com/Ajuntament-del-papiol

Edita: Ajuntament del Papiol
Redacció: Arantxa Sánchez i Virgínia Olveira (Departament de Comunicació)
Edició: Virgínia Olveira
Fotografia: Ajuntament del Papiol i cortesia dels protagonistes
Correcció lingüística: Ester Sànchez Roig
Producció: Gráficas Fersosa
Dipòsit legal: B-20.160-2015
Tiratge: 2.100 exemplars

Un municipi de les característiques del 
Papiol, amb un creixement demogràfic 
controlat i sense una explotació intensi-
va del territori, té més possibilitats de su-
perar les crisis que altres municipis de la 
nostra zona. Això ja va quedar demostrat 
després de la crisi del boom immobiliari 
del 2007.

El Papiol ha anat guanyant equipaments 
i serveis amb els anys, però d’una mane-
ra controlada, equilibrada i planificada, 
amb una expectativa de creixement po-
blacional controlat d’arribar als cinc mil 
o sis mil habitants, un padró d’habitants 
que facilitaria el cost del manteniment 
dels serveis i infraestructures. 

Els nous equipaments i serveis, com el 
futur ambulatori o el futur espai cultural 
polivalent, es pensen tenint en compte 
això.

Hem intentat gestionar els darrers anys 
el creixement del poble de manera equi-
librada i pautada i tenint sempre en ment 
la preservació de l’entorn natural i medi-
ambiental com a valor. En això rau bona 
part de l’èxit del model del Papiol.

Balanç d’any. Punts forts i 
oportunitats
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D’una banda, hi ha aquesta voluntat de 
millorar la xarxa d’equipaments i ser-
veis, la qualitat dels parcs, els carrers, 
els barris, les façanes...; així com de 
preservar aquells elements arquitectò-
nics importants per tal de mantenir la 
nostra personalitat i empremta de po-
ble. 

D’altra banda, hi ha el patrimoni natural 
que ens envolta, tant el parc fluvial com 
el Parc de Collserola. 

Estic convençut que conjugar tot això 
i aconseguir que res no se surti d’uns 
paràmetres d’equilibri és un model 
d’èxit i un model de qualitat de vida, la 
qualitat que es mereix la nostra ciuta-
dania: viure en el millor poble i en les 
millors condicions.

Per descomptat, un altre dels punts 
forts del Papiol és, sens dubte, la seva 
gent, molt exigent, perquè s’ho mereix. 
A totes i a cadascuna de les persones 
del Papiol, us desitjo de tot cor el millor 
i us animo a continuar sent exigents i a 
buscar sempre l’excel·lència per al nos-
tre petit poble.

Bon Nadal i feliç 2022!
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Ho estem fent

Carrer de l’Abat Escarré

La intervenció al carrer de l’Abat Escarré farà que el centre 
del poble quedi urbanísticament més harmonitzat i resulti més 
accessible als vianants. L’Ajuntament ha explicat al Consell 
del Poble i al veïnat com serà la remodelació i ha tingut en 
compte les seves propostes i suggeriments.

Plaça del nou ambulatori

Molt aviat, la zona on s’està aixecant el nou centre d’atenció 
primària serà un punt neuràlgic al Papiol, un cop inaugurat 
l’ambulatori. Això mereix l’arranjament de la plaça al voltant 
de la qual s’estructura l’anomenada “illa sociosanitària”, on hi 
ha el Centre de Dia i el Casal dels Avis.

L’Ajuntament remodelarà durant el 2022 i el 2023 el carrer de l’Abat Escarré, el carrer de Barcelona i la 
plaça de Rafael Casanova. Les obres són la continuació de la remodelació del carrer Major i de la plaça de 
l’Església. S’arranjarà la plaça del nou ambulatori i el carrer del Papiol de Baix. 

Carrer de Barcelona

Tota aquesta zona del nucli urbà (carrer Major, plaça de 
l’Església, carrer de l’Abat Escarré, carrer de Barcelona i plaça 
de Rafael Casanova) quedarà més unificada: esdevindrà tota 
una plataforma única, ja que se suprimiran les voreres i l’espai 
destinat als cotxes quedarà al mateix nivell.

Carrer de Papiol de Baix

S’hi faran treballs de pavimentació, es connectarà la xarxa 
de sanejament al col·lector metropolità i es renovarà de la 
instal·lació d’aigua potable. Les obres, que començaran aviat, 
es faran des de la Sala Gran fins al final del carrer.

A dalt i...

...a baix
La zona del nou ambulatori esdevindrà 
un punt neuràlgic de vida i mereix 
l’arranjament de la plaça.
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Fem poble

Per definir el projecte, s’ha seguit un procés participatiu en el qual s’ha implicat el Consell del 
Poble. També s’han escoltat les demandes de tots els agents socioculturals del poble.

Així serà!

Així l’hem definit!

Així quedarà el nou equipament polivalent del Papiol, davant de la 
Biblioteca Municipal. 

Aquest espai per a usos lúdics i culturals és un dels grans projectes de 
poble en què fa temps que es treballa i donarà cabuda en condicions 
adequades a la gran quantitat d’activitats que s’impulsen des de 
l’Ajuntament i des de les associacions i entitats locals. 

La proposta de com serà s’ha fet després d’haver analitzat la nostra 
vida sociocultural, el tipus d’activitats que fem i els espais on es 
desenvolupen actualment. 

S’han escoltat les 
demandes dels 
agents socioculturals 
del poble.

El nou equipament 
tindrà una sala amb 
escenari i grades 
retràctils.

ELS USOS

El primer pas va ser l’encàrrec que va 
fer l’Ajuntament del Papiol a la Diputa-
ció de Barcelona: un estudi sobre els 
usos del nou equipament. 

Comença un procés participatiu: es fan 
enquestes a les entitats locals sobre els 
usos del nou espai i es du a terme un  
debat al Consell del Poble a partir de la 
primera idea de la Diputació. 

Després d’aquesta feina prèvia, la Di-
putació presenta una proposta de pro-
gramació per al futur centre cultural 
polivalent.  

L’EQUIPAMENT

Tenint en compte la proposta d’usos, 
l’Ajuntament encarrega a la Diputació 
que defineixi com ha de ser l’equipa-
ment i la Diputació organitza un con-
curs, en el qual una trentena de despat-
xos d’arquitectura presenten projectes 
sobre com ha de ser l’edifici. 

Un tribunal integrat per la Diputació, 
l’Ajuntament i professionals de l’arqui-
tectura, el paisatgisme, l’urbanisme i 
la sostenibilitat trien la proposta més 
idònia. 

Ara, l’Ajuntament encarrega el projec-
te executiu, el document final previ a la 
construcció.
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Anem endavant

Recuperant les celebracions

L’església parroquial del Papiol està 
dedicada a santa Eulàlia de Mèrida, 
copatrona de la localitat, la festivitat de 
la qual se celebra el 10 de desembre. 
Amb motiu de la celebració, Ajuntament 
i entitats han treballat en un programa 
d’actes i activitats per donar la benvinguda 
a les festes nadalenques i per col·laborar 
amb La Marató. 

Al Papiol hi ha hagut sempre 
moltes Eulàlies, Laies, Laietes 
i Lalis que celebren el seu sant 
el 10 de desembre.

Segon volum de 
la col·lecció sobre 
Miquel Pongiluppi, 
Suona Pongiluppi

Amb motiu de les Festes de Santa 
Eulàlia, l’Associació Miquel Pongi-
luppi i Mercader i l’Ajuntament han 
presentat el segon volum de l’obra 
multimèdia al voltant de la vida i 
l’obra de Miquel Pongiluppi, músic 
i compositor que va compondre 
bona part del seu treball a la seva 
casa del Papiol. 

La vocació de Pongiluppi es va 
traduir en prop de 1.300 composi-
cions, dos centenars de les quals 
són sardanes. La gran majoria són 
peces per a piano, com nocturns, 
capricis, minuets i impressions. Cal 
afegir-hi música coral i religiosa.

El segon volum de la col·lecció, que 
duu per títol Suona Pongiluppi, s’ha 
presentat aquest desembre en un 
concert a l’església de Santa Eulà-
lia. Vam poder sentir algunes peces 
inèdites del compositor, amb lletra 
dels papiolencs Josep Lluís Bláz-
quez i Rubén Olveira. 

Whatsapp de
Ses Majestats

El Papiol Escape
a la carta

En el marc de les Festes de Santa 
Eulàlia del Papiol, l’Ajuntament ens 
ha proposat jugar de nou amb el joc 
de pistes ideat pels joves papiolencs 
Miquel Rico i Aina Pongiluppi.
 
El joc, pensat per fer en grup i adreçat 
a totes les edats (a partir de 8 anys) es 
va presentar durant la Festa Major de 
l’estiu passat. 
 
Es tracta d’una proposta que posa a 
prova els nostres coneixements sobre 
el Papiol per trobar pistes i resoldre 
enigmes relacionats amb una llegenda 
sobre el castell del Papiol. 

El joc ha tingut tant d’èxit que 
l’Ajuntament ha penjat el material 
textual del joc en format pdf al seu web 
(www.elpapiol.cat) perquè el pugueu fer 
quan vulgueu. Sabem que hi ha grups 
d’esplais de fora que ja l’han fet!

El nou Consell de la 
Infància i l’Adolescència 
decidirà activitats de la 
Festa Major

Recentment, s’ha renovat la com-
posició del Consell de la Infància i 
l’Adolescència del Papiol, un instru-
ment de participació ciutadana, com 
el Consell del Poble, però integrat 
principalment per menors d’entre 10 i 
12 anys. 

Les primeres conselleres i els primers 
consellers van ser triats per sorteig el 
març de 2019 i fa poc s’ha renovat el 
grup. El Consell fa debats i és consultiu, 
és a dir, el govern municipal li pot fer 
consultes sobre temes que afecten els 
infants i joves.

Per exemple, els primers a fer el joc 
Papiol Escape van ser les nenes i els 
nens del Consell, que el van provar 
abans que es presentés i van suggerir 
millores. També van poder dir-hi la seva 
sobre el pumptrack, que  s’ha de fer als 
terrenys del desaparegut Casino.

Pel que fa al nou equip, triat també per 
sorteig, tindrà la tasca de participar en 
la definició del programa d’activitats de 
la propera Festa Major.

Ses Majestats

Type a message

Fem la carta als Reis
Aquest any els infants podran tornar a escriure 
les seves peticions en un paper de carta especial, 
papiolenc, que es pot aconseguir gratuïtament a 
totes les botigues del poble. 

Si us plau, podeu fer arribar aquest 
missatge als infants del Papiol?

Ja hem sortit de casa nostra, camí cap 
a casa vostra, el Papiol. Anem carre-
gats d’amor, pau i il·lusió. Ens retrobem 
la tarda del dia 5 de gener en l’acte 
d’entrega de cartes! Feu molta bondat!
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T’informem

Sobre els pressupostos
Sobre l’agenda de la 
vida activa del poble

S’apujaran els tributs 
municipals?

No. Fa set anys, des de 2015, que 
l’Ajuntament del Papiol no apuja els 
tributs tributs de l’IBI, de l’impost de 
circulació ni la taxa de residus. Ni tan 
sols l’IPC. No hi haurà ordenances 
fiscals noves per al 2022 pel que fa 
a aquests tres tributs; per tant, no 
s’apujaran. Es mantenen congelats.

Aquesta congelació ens porta a la 
realitat següent: fa uns anys, els re-
cursos municipals que s’ingressaven 
amb el cobrament de l’IBI represen-
taven, aproximadament, un 40 % 
dels ingressos; actualment en repre-
senten, aproximadament, un 30 %. 

Com s’ha compensat 
la disminució 
d’ingressos?

Des de l’Ajuntament, s’ha treballat 
activament per cercar fonts de fi-
nançament alternatives per a la pres-
tació dels serveis municipals, que 
s’han anat ampliant per cobrir les 
necessitats i demandes de la ciuta-
dania. Principalment, aquestes fonts 
alternatives són aportacions d’altres 
administracions públiques, com sub-
vencions de la Diputació de Barcelo-
na o l’AMB. 

Aposta pels Serveis 
Socials

El pressupost municipal destinarà 
moltes partides al benestar social. Els 
darrers anys s’han anat incrementant 
al Papiol les prestacions dels Serveis 
Socials Municipals, i des que va co-
mençar la crisi de la COVID-19 s’han 
augmentat notablement. El pressu-
post municipal de l’any que ve con-
tinuarà en aquest sentit, per garantir 
les polítiques socials.

Bonificació en la 
taxa d’escombraries 
vinculada al nombre 
de visites a la 
Deixalleria

Portar a la Deixalleria residus amb 
freqüència pot significar una rebaixa 
de fins a un 20 % de la quota líquida 
de la taxa d’escombraries municipal. 
Aquesta bonificació fa anys que està 
establerta en l’ordenança fiscal que 
regula aquest tribut.

Donem suport 
a l’activitat 
comercial local

El nostre comerç ens dona molt! 
A partir d’aquest número de la 
revista Som Papiol (i en els que 
vindran a continuació) dedicarem 
les seccions Tu fas Papiol i 
Fem memòria a conèixer millor 
els nostres comerços, així com a 
recordar les botigues desapare-
gudes, que també van contribuir 
a fer poble.

Us recordem que l’Ajuntament té al 
seu web (www.elpapiol.cat) un apar-
tat titulat Agenda del Papiol per in-
formar en línia dels esdeveniments 
socioculturals i esportius del poble. 
El servei està creat amb l’eina Google 
Calendar. 

Aquest format d’agenda digital té 
l’avantatge que permet donar la infor-
mació i consultar-la en qualsevol mo-
ment, així com imprimir-la en paper. A 
més, aquelles persones que utilitzen 
Google Calendar com a agenda per-
sonal poden sincronitzar l’Agenda del 
Papiol amb els seus calendaris. 

Amb aquesta eina es vol incrementar 
la participació de la ciutadania en els 
actes i les activitats de la població i 
facilitar la difusió de la informació 
dels esdeveniments a qui els organit-
za.
 
Dins del mateix apartat de l’Agenda 
del Papiol, al web, hi ha informació de 
les activitats extraescolars per a in-
fants i joves, que s’anirà actualitzant. 
 
Podeu escanejar els codis QR per ac-
cedir a la informació sobre aquestes 
activitats.

1.643.000 € més al 
pressupost municipal  

Els diners es destinaran a la remode-
lació dels carrers de l’Abat Escarré 
i de Barcelona, de la plaça del nou 
ambulatori, el manteniment d’equipa-
ments municipal i a la crisi COVID-19.

L’Ajuntament del Papiol no apuja els tributs de l’IBI, 
de l’impost de circulació ni la taxa de residus des de 
2015. Ni tan sols l’IPC.

Si utilitzeu Google 
Calendar com agenda 
personal, podeu 
sincronitzar l’Agenda 
del Papiol amb els 
vostres calendaris. 

Al Papiol tenim
activitats per a tots
els gustos
T’agrada l’esport? Vols fer dansa? 
T’agradaria aprendre un nou 
idioma o prefereixes tocar 
algun instrument?

Escaneja aquests
codis QR i descobreix
les activitats extraescolars 
per a infants i joves

www.elpapiol.cat               Ajuntament del papiol               @Aj_elpapiol

Activitats esportives Activitats formatives Activitats culturals
o de lleure
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Tu fas Papiol

El Corte 
Inglés del 
Papiol

Fem memòria

On ara hi ha La Copisteria, temps 
enrere hi va haver la botiga de la M. 
Teresa Ahicart, que va estar més de 
20 anys oberta. 

S’hi podia trobar de tot, de tot: fils, 
sabates, cinturons, teles, roba... Fins 
i tot matalassos! La botiga era, com 
va dir un poeta papiolenc, “el Corte 
Inglés del Papiol”.  “El que no hi havia 
a la botiga, ho portava de Barcelona”, 
explica la M. Teresa. Era una època 
en què no tothom tenia cotxe i la 
ciutat no estava tant a la mà.

Recorda, divertida, la vegada que 
va haver de formalitzar papers arran 
d’una inspecció. Un cop arreglada la 
paperassa, l’inspector va dir: “Ara, 
fins i tot, podria vendre barcos!”. 
“Poc ens en va faltar!”, diu la M. 
Teresa.

S’hi podia trobar de tot, de 
tot: fils, sabates, cinturons, 
teles, roba... Fins i tot 
matalassos!

La seva mare, la Laieta, sempre era a la 
botiga, on va ensenyar català a moltes 
persones. Coses així fan especial el 
comerç local. “El comerciant és el teu 
amic, la persona que et coneix i que et 
pot ajudar”, afirma la M. Teresa, qui ens 
anima a comprar en clau local: “Jo tot 
ho compro al Papiol”.

Quan la M. Teresa va abaixar la persiana, 
ho va fer amb un Papiol més modern: 
“havien obert els grans súpers i la gent, 
que ja tenia cotxe, marxava fora a 
comprar”.

Johannes Gutenberg va inventar la 
impremta el 1453 a Alemanya. Va ser 
una revolució: a partir d’aquell moment, 
els llibres es van poder copiar amb una 
rapidesa mai vista abans i el seu impacte 
va ser incalculable. 

L’invent va aportar un augment de 
l’alfabetització i va afavorir que la gent 
no només aprengués a llegir, sinó 
que estimés la lectura i les històries 
explicades als llibres.

Després de sis segles, les impremtes 
s’han transformat en copisteries, un 
comerç, però, que va més enllà de 
copiar, imprimir o replicar documents. 

Nosaltres tenim La Copisteria del Papiol, 
on podem trobar llibretes, arxivadors, 
bolígrafs, joguines, articles de regal, 
revistes, llibres... També podem revelar 
fotografies, demanar treballs d’impremta 
o encarregar targetes de visita. 

El Jordi Sánchez és nascut al Papiol, 
com la seva família. Ell està al capdavant 
d’aquest comerç que va iniciar el 2008, 
quan va agafar el traspàs de Servicopy 
7, al carrer del Migdia. 

Més tard es va traslladar al carrer 
Major, número 5, on la botiga ha anat 
evolucionant fins al que és avui dia. 

El Jordi creu que tenir una botiga al 
Papiol no és fàcil: “és un poble difícil 
per al comerç, però lluitem cada dia 
per seguir oferint els nostres serveis 
i productes i arribar a més gent, del 
Papiol i de municipis propers”. 

L’amo de La Copisteria  creu que “cal el 
suport de l’Administració per tal que el 
Papiol pugui tenir un comerç local i de 
proximitat ric, variat i de qualitat”. 

La Copisteria és una botiga implicada 
amb el poble i la seva gent; és un punt 
de referència i de trobada que moltes 
entitats han fet seu i amb el qual han 
establert aliances.  

El Jordi agraeix que moltes entitats del 
poble comptin amb el comerç local per 
a tot allò que necessiten per al seu dia a 
dia i afirma que sempre intenta donar un 
cop de mà en allò que li demanen: “en 
un poble com el Papiol, tots ens hem 
d’ajudar en allò que calgui”. 

La COVID no ha passat desapercebuda 
per al comerç local i des de La Copisteria 
expliquen que “per al comerç local, 
aquesta pandèmia encara no ha acabat, 
ja que molts hàbits de consum han 
canviat i el comerç local i de proximitat 
en pateix les conseqüències directes”. 

Si parlem del futur, La Copisteria del 
Papiol té moltes ganes de créixer i 
continuar oferint els seus serveis a la 
gent del Papiol. 

La Copisteria del Papiol 

El Jordi agraeix que 
moltes entitats del poble 
comptin amb el comerç 
local, per a tot allò que 
necessiten per al seu 
dia.

“Per al comerç local, 
la pandèmia encara no 
ha acabat. Molts hàbits 
de consum han canviat 
i el comerç local i de 
proximitat en pateix les 
conseqüències directes”.
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Com han arribat aquí?

Ja tenim els contenidors amb clau. La campanya informativa casa 
per casa ha tingut molt bona resposta i la major part de la ciutada-
nia ha comprès que l’objectiu no és marejar la gent, sinó augmen-
tar la recollida selectiva (sobretot la de l’orgànica). 

Al mateix temps, millorarem la sostenibilitat ambiental del municipi 
i contribuirem en l’impacte sobre el canvi climàtic. Tot això ha de 
passar per la millora en la recollida selectiva en origen. 

El més rellevant no és el sistema escollit; el focus és millorar el 
reciclatge i assolir els nivells exigits per les normatives vigents. 

La història dels contenidors amb clau es remunta al 2017, quan 
després d’analitzar tots els sistemes existents (els seus costos i els 
esforços que demanaven a la ciutadania), es va escollir aquest sis-
tema. Des de llavors hem realitzat diverses proves pilot al municipi. 
Malgrat les millores dels darrers anys en el sistema de residus (re-
collida domiciliària de l’esporga o recollida a domicili per a comer-
ços, bars, restaurants...), tenim un cert estancament.

Per aquest motiu, el Papiol fa un pas endavant i implanta un sis-
tema provat en altres poblacions que han assolit alts nivells de 
recollida selectiva. 

L’opció de no fer res, com alguns municipis del nostre entorn, i re-
bre sancions d’Europa més endavant per incompliment dels nivells 
de reciclatge, no ens semblava la més vàlida. 

L’opció escollida no ens canvia els hàbits horaris ni de localització 
per llençar residus i manté un equilibri entre l’increment de des-
pesa i la millora esperada en els nivells de recollida selectiva. 

Les primeres dades de la millora estan arribant i són positives. 
De moment, són provisionals. Quan siguin definitives us les farem 
arribar i segur que us sentireu orgullosos i orgulloses dels nostres 
assoliments. Bones festes!

Albert
Querol

Portaveus

Que ningú no es quedi enrere

Després d’insistir en la urgència de la transició ecosocial al Papiol, 
celebrem la voluntat del govern d’instal·lar punts de recàrrega 
de vehicles elèctrics i una electrolinera. Nosaltres plantegem 
l’emergència climàtica en termes més amplis: si bé els cotxes 
elèctrics emeten menys gasos d’efecte hivernacle, si mirem el seu 
procés de producció i gestió després de la seva vida útil, aquests 
no seran una solució a llarg termini; segurament reforçar una 
xarxa de transport públic municipal i intermunicipal, a hores d’ara 
insuficient, faria més, tant per la vida quotidiana de les veïnes com 
per plantar cara a models de transport insostenibles basats en el 
vehicle privat. Més que vehicles elèctrics, calen menys vehicles 
privats i més transport col·lectiu.

Hem proposat al govern la instal·lació de plaques solars en 
equipaments municipals perquè pensem que l’administració ha de 
ser exemple de transitar cap a nous models energètics. També, 
apostem per la creació de comunitats energètiques locals per 
democratitzar la producció i l’accés a energies renovables de 
manera autogestionada i sense grans oligopolis energètics. A més 
d’un canvi en el vehicle que utilitzem o en el tipus d’energia, cal 
un canvi en la manera en què mirem el món i el gestionem; cal un 
decreixement real en el consum de recursos.

Per últim, arran d’una modificació dels pressupostos municipals, 
hem fet propostes al govern per utilitzar una part d’aquests diners 
per subvencionar l’impost de l’IBI com fan molts altres ajuntaments 
del nostre país, un fet que alleujaria la situació de precarització i 
privació en què  viuen tantes veïnes.

Aviat farem una assemblea oberta a la qual es podrà participar 
lliurement. Us emplacem a apropar-vos-hi i a teixir alternatives 
conjuntament!

Aquestes festes repensem-nos, siguem crítics i que ningú no es 
quedi enrere!

La futura sala polivalent

La sala polivalent és un dels equipaments que manquen al 
nostre poble. Ara ja fa anys que no tenim l’antic Casino; tants, 
que els joves ni tan sols el van conèixer. 

La futura sala polivalent ha de permetre allotjar moltes activitats 
que a dia d’avui es fan en llocs poc adients, com per exemple 
el Carnestoltes, que es fa al Pavelló Esportiu, o l’espectacle de 
Nadal de l’Escola de Música, que es fa al gimnàs de l’Escola 
Pau Vila. 

També ha de poder allotjar moltes de les activitats que es 
realitzen a la sala d’actes Esteve Faura de la Biblioteca Valentí 
Almirall, que sovint queda petita.

Aquests darrers mesos, fruit d’un encàrrec que es va fer a la 
Diputació de Barcelona, una comissió d’experts formada per 
tècnics i administracions, ha escollit, d’entre 30 propostes, 
l’equip d’arquitectes que redactarà el projecte definitiu. Aquest 
projecte s’ha realitzat a partir del document d’usos i necessitats 
que es va treballar durant l’anterior mandat amb les entitats, el 
Consell del Poble i el departament tècnic de l’Ajuntament.

Aquest espai cultural ha de ser molt més que un equipament, i 
el seu emplaçament (davant de la pista ludicoesportiva) donarà 
una nova dimensió cultural al nostre poble. Generarà l’illa 
cultural del Papiol, formada per la Biblioteca, la sala i un gran 
espai de lleure entre els dos edificis.

És cert que està costant molt que aquest nou edifici sigui 
una realitat; és cert també que un cop tinguem el projecte 
haurem de trobar el finançament i que la crisi provocada per la 
pandèmia no hi ajuda gens. Però malgrat les dificultats, des de 
la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament hi treballem a fons per 
poder gaudir d’aquest nou espai.

Aprofito per desitjar-vos bon Nadal i una bona entrada d’any!

Contenidors automàtics, decisió automàtica

Tan automàtica com l’obertura dels nous contenidors va ser la 
decisió d’implementar-los. I és que continuem sense aprendre de les 
errades prèvies.

No qüestionem la necessitat de valorar un canvi en el model de 
recollida d’escombraries; no qüestionem les directrius d’Europa 
demanant un percentatge més alt de reciclatge, i ni tan sols 
qüestionem que hagi de ser aquest model de contenidor el que 
necessiti la nostra població.

Qüestionem la manca d’interès de l’actual equip de govern per 
conèixer l’opinió dels nostres veïns i veïnes. 

I és que un canvi com aquest, que implica la col·laboració de tots i 
totes, que suposa una gran inversió dels impostos de la ciutadania i 
que comporta un canvi en els nostres hàbits, no es pot fer d’esquena 
a la gent.

I encara menys pretendre culpabilitzar aquells i aquelles que amb 
molta resiliència intenten adaptar el seu dia al nou model. Cal 
considerar que el Papiol està en percentatges alts de recollida 
d’escombraries gràcies a tots i totes.

Però molt més enllà de tot això, caldria aclarir diverses qüestions: 
com assegurarem que la recollida d’escombraries serà selectiva?; 
com i per a què es controlaran les obertures dels contenidors?, quan 
i com repercutirà aquest control sobre els nostres impostos?

L’experiència prèvia diu que les decisions importants necessiten el 
consens de tothom. I segurament no serà fàcil ni serà còmode o ni 
tan sols sigui ràpid, però assegura no repetir les errades del passat.

Així doncs, continuem esforçant-nos com fins ara per tal de reduir i 
seleccionar al màxim els nostres residus, perquè la solució al canvi 
climàtic ja no té espera. I les sancions per part d’Europa no tindran 
cap demora.

Bones festes i que el proper any arribi lliure de pandèmies i amb el 
compromís de revertir el canvi climàtic.

Meritxell
Aguilar

Jordi
Bou

Maria José
Giner
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L’Ajuntament recomana

El Papiol vol el 80%!

Balsareny
Ha aconseguit reciclar el 78 % amb el sistema de 
contenidors amb clau!

VOLEM EL MILLOR, PER AL PAPIOL I PER AL PLANETA!
Les lleis obliguen els municipis a assolir un percentatge mínim de reciclatge: 60 % l’any 2030. 
Fa una dècada que estem estancats: si tenim en compte els resultats dels darrers anys, amb el sistema anterior no 
avançàvem més.

Estem molt a prop del 60 % (al 55 %), però volem anar més enllà i 
aconseguir el 80 % de cara al 2024. 

Perquè som exigents
i busquem l’excel·lència!

Nosaltres també ho podem fer!
De fet, dos mesos després de la implantació dels nous contenidors, estem obtenint uns 

resultats que van en aquesta direcció.

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

2021 2024

55% 80%

Gràcies per fer-ho molt bé! 

Per
què? 

Sant Fruitós de Bages
Ha triplicat el reciclatge en només un any amb 
contenidors amb clau!


