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L’Ajuntament del Papiol és l’administra-
ció més propera als veïns i veïnes del 
Papiol. Això suposa que tots els papio-
lencs i papiolenques s’apropen a l’Ajun-
tament, o als seus electes, per fer arribar 
les seves propostes i reclamacions, in-
dependentment que siguin competèn-
cia municipal o no.

Aquesta vocació de proximitat i de ser-
vei públic forma part de l’ADN de tot-
hom que treballa a l’Ajuntament, siguin 
els treballadors i treballadores o els re-
gidors i regidores. Cap de les millores 
de què gaudim al poble, any rere any, 
hauria estat possible sense la implicació 
dels treballadors i treballadores muni-
cipals, als quals aprofito per donar les 
gràcies des d’aquí.

Tampoc no seria possible millorar sense 
la complicitat i el treball de totes les enti-
tats o persones que a títol individual po-
sen el seu gra de sorra en la construcció 
d’un Papiol millor. Gràcies també per la 
vostra tasca. 

Posar les persones al centre 
de les polítiques 

Sumari

Tot això tampoc no seria possible sense 
la visió en un projecte i la tenacitat de 
perseguir-lo. A tall d’exemple, vull posar 
el nou centre d’atenció primària que tin-
drem a partir del 2023. Sense la previsió 
l’any 2010 de modificar el planejament 
urbanístic i crear l’illa sociosanitària no 
en podríem haver acordat, en el mandat 
anterior amb el departament de Salut de 
la Generalitat de Catalunya, la construc-
ció durant aquest mandat. Anys de feina 
per arribar aquí. 

Aquest ha estat un dels molts exemples 
de visió de futur, projecte i execució al 
llarg dels anys. Tan important és el dia 
a dia com la capacitat de preveure allò 
que el poble necessitarà en el futur; per 
això vull acabar agraint la tasca de tots 
els regidors i regidores per treballar con-
juntament amb aquestes necessitats del 
Papiol.

Bones festes i un bon any 2023. 
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“Tan important és el dia 
a dia com la capacitat 
de preveure allò que el 
poble necessitarà en el 
futur”.
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Ho estem fent

El Consell de la Infància i l’Adolescència 
del Papiol s’ha tornat a renovar per con-
tinuar donant veu a tots els nens i nenes 
del Papiol. 

El Consell és un òrgan consultiu, és a dir, 
el govern municipal li pot fer consultes 
sobre temes que afectin els infants, es 
té en compte el seu parer i participa en 
la vida pública del Papiol.

Les regidories d’Infància i Educació 
de l’Ajuntament del Papiol, 
preocupades per l’impacte que 
poden tenir en els menors les noves 
tecnologies, Internet i les xarxes 
socials, celebren la iniciativa de la 
Generalitat de Catalunya de publicar 
la primera guia per evitar els riscos 
i perills amb què es poden trobar 
infants, adolescents i joves.

Renovació 
del Consell de 
la Infància i 
l’Adolescència

Tornem a celebrar Nadal! Jeroglífics

Preocupació pels 
menors a Internet

Podeu 
accediu a 
la guia des 
d’aquest 
codi QR

Whatsapp de
Ses Majestats

Ses Majestats

Type a message

Fem la carta als Reis
Estem de camí, carregats de regals! Si el que desitgeu 
és un telèfon, una tauleta, un ordinador o un altre 
dispositiu semblant, penseu que són eines amb un gran 
potencial educatiu, d’innovació, de convivència, de 
relació..., però que s’han de fer servir amb moderació.

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

Ja hem sortit de casa nostra, cap a 
casa vostra, el Papiol. Anem carregats 
d’amor, pau i il·lusió. Ens retrobem 
la tarda del dia 5 de gener. Feu molta 
bondat!

Solucions a la pàg. 13.

Qui és la patrona 
del Papiol?

Qui és el copatró 
del Papiol?

Barbarisme. 
En femení.

En anglès.
+ i
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Fem poble

Us desitgem...

Fran Company

Cap de la Policia Local

Enric Naval

Director de l’Escola Pau Vila

Magda Gómez
Conductora del programa Panorama 
Municipal d’ETV

Pedro Díaz
Organitzador de la Mitja del Castell

Que aquest any gaudim d’unes 
festes entranyables amb els nostres 
i que el nou any sigui el millor 
possible, sempre amb precaució i 
seny.

Que la veu dels infants i joves sigui tinguda 
en compte en temes com l’educació i que no 
quedi tot en bones paraules. Que no puguem 
votar no vol dir que les accions de govern no 
ens afectin. L’educació de qualitat ha de ser 
un dret, no un privilegi. 

Que la fraternitat, la il·lusió, 
l’alegria i la unitat del Nadal 
siguin la nostra constant; i 
que el ritme del dia a dia no 
torni a fer-nos oblidar el que 
és realment important i ens 
fa feliços: la família, la salut, 
els amics i viure sempre en 
harmonia i amb molts somnis 
per complir. El Papiol, des de 
la unitat, té un potencial infinit 
per ser feliç. 

Que aquest Nadal i 2023 siguin 
per a cadascú de nosaltres 
una nova oportunitat per viure, 
compartir, gaudir i aprendre a 
ser més compassius i solidaris. 

Que aquest temps de Nadal sigui un moment 
de pau i reconciliació; que les vostres llars 
estiguin obertes a l’alegria i que ningú no 
es pugui sentir mai més sol. Gaudiu de les 
festes amb la gent que estimeu i que el 2023 
sigui millor que l’any que deixem. Ah, i molta 
sort en tot el que desitgeu!

Erinn Jalencas
Consellera del Consell Nacional de la Infància i 
l’Adolescència de Catalunya (CNIAC)

Josep AvilésPresident de l’Associació de
Comerços del Papiol

Que tots el projectes es facin 
realitat, amb bona convivència, 
salut i felicitat.
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Anem endavant

Què s’està coent 
a la Sala Gran?
L’Ajuntament aposta per un projecte de futur molt ambiciós que pot esdevenir font de 
recursos per al municipi i que pot consolidar la reputació del poble: té a veure amb la 
projecció cultural i turística del municipi i amb com volem que es conegui el Papiol.

L’Ajuntament reformarà un dels edificis 
històrics del Papiol, la Sala Gran, situat 
al Papiol de Baix. L’immoble, de titula-
ritat municipal, està protegit i catalogat 
com a Bé Cultural d’Interès Local. Des 
que l’Ajuntament el va adquirir amb la 
voluntat de preservar el nostre patrimo-
ni, s’està treballant per definir-ne l’ús.
 
La idea és que esdevingui un espai cul-
tural de referència, tant per al Papiol  
com per a la comarca, la zona metro-
politana i el país. 

En aquests moments, l’Ajuntament, un 
equip multidisciplinari de professionals 

(de l’arquitectura, la història, l’art, la so-
ciologia, la museologia, la comunicació 
i l’estratègia) i les entitats del poble es-
tan pensant conjuntament com ha de 
ser aquest espai cultural de referència.

Un museu de referència 
inexistent a la nostra zona

Després d’una vasta feina d’investiga-
ció i d’anàlisi estratègica enfocada a 
trobar respostes a les preguntes “qui 
som?” i “cap a on hem d’anar?”, la pro-
posta és convertir la planta baixa de la 
Sala Gran en un museu modern únic 
que pugui formar part de programes 
educatius per a escoles i instituts. Seria 
únic perquè no existeix al nostre terri-
tori proper un espai que ofereixi el que 
podria arribar a oferir el futur museu del 
Papiol. 

Què pot oferir el Papiol al 
món a través de la Sala 
Gran?

El Papiol té molt a explicar. Actualment, 
tenim una col·lecció de més de 2.000 
objectes registrats, de tot tipus i amb 
tota mena d’usos i aplicacions, a 
més que aporten un valor molt divers: 
patrimonial, artístic, sentimental... Molts 
ens parlen del nostre passat.

A banda d’aquesta col·lecció d’objec-
tes—una feina feta per l’equip de l’actu-
al Museu del Papiol, qualificada d’excel-
lent i exemplar pels experts i expertes—, 
existeixen circumstàncies històriques 
rellevants que ens permetrien explicar 

El futur museu del 
Papiol incorporarà 
l’enfocament 
anomenat STEAM

La sigla STEAM ve de les paraules 
angleses science (ciències), techno-
logy (tecnologia), engineering (en-
ginyeria), arts (arts) i mathematics 
(matemàtiques). Cada cop és més 
freqüent trobar programes educa-
tius que treballin des de l’enfoca-
ment transversal de les disciplines 
STEAM.

L’Ajuntament, un equip 
multidisciplinari expert 
i les entitats locals 
treballen conjuntament 
en un espai cultural de 
referència.

“El Papiol ha estat molt 
més important del que la 
seva gent es pensa”.

L’equip expert veu 
l’oportunitat d’oferir 
la Sala Gran com a 
seu d’esdeveniments 
culturals d’àmbit 
internacional.

A partir del relat del 
progrés del Papiol, 
es poden explicar les 
transformacions socials 
i econòmiques que han 
fet avançar Catalunya. 

el progrés tecnològic i sociocultural de 
Catalunya a partir del Papiol, un discurs 
molt lligat també a la situació geogràfica 
del poble.

A partir del relat del progrés del Papiol, 
es poden explicar les transformacions 
socials i econòmiques que han 
fet avançar Catalunya. L’equip de 
professionals que treballa en el projecte 
afirma que “el Papiol ha estat molt 
més important del que la seva gent es 
pensa”.

L’equip expert també ha detectat 
l’oportunitat d’oferir, a més llarg termini, 
la Sala Gran com a seu d’esdeveniments 
culturals d’àmbit internacional. 
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T’informem

Tot arriba
El nou consultori s’inaugurarà a començament de 2023. L’Ajuntament continua reivindicant 
els serveis d’atenció primària que es mereix el Papiol. A l’espera de la inauguració del nou 
ambulatori del Papiol, recordem quan el butlletí d’informació municipal SOM Papiol va fer 
l’anunci de la notícia el juliol de 2017:

Facilitats per pagar els 
tributs municipals

Podem ajornar el pagament dels im-
postos i les taxes municipals sense re-
càrrec, si s’abonen dins l’any correspo-
nent; es tracta d’una mesura acordada 
pel Ple municipal.

416.984,27 € del 
Ministeri per a la 
Transició Ecològica

Amb aquesta quantitat, el Papiol se si-
tua en el lloc número 4 de la llista dels 
31 municipis de menys de 5.000 ha-
bitants beneficiats amb l’ampliació de 
les ajudes que atorga el Ministeri per 
fomentar la transició ecològica.

L’ajut està destinat a la renovació de 
l’enllumenat exterior amb lluminària 
LED.

peris-toral.arquitectes

 | Reurbanització de la plaça Gaudí, carrer Major, plaça de l’esglèsia i Abat Escarré, al Papiol

L’Ajuntament aposta per 
l’operadora elèctrica 
metropolitana Barcelona 
Energia

El Ple de l’Ajuntament ha acordat con-
tractar el consum elèctric municipal a 
la comercialitzadora pública Barcelona 
Energia (BE) per al consum elèctric mu-
nicipal. 

Barcelona Energia comercialitza ener-
gia pública i d’origen renovable. Vol 
liderar la transició cap a la sobirania 
energètica de l’àrea metropolitana i 
trencar amb la dependència de les 
grans companyies elèctriques. 

L’Ajuntament continua 
reivindicant els serveis d’atenció 
primària que es mereix el Papiol.

Som el quart municipi 
de menys de 5.000 
habitants que més 
diners ha rebut del 
Ministeri.
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Tu fas Papiol

Fruiteria Emília

Recuperant
el nostre
patrimoni

El passat novembre acomiadàvem la 
botiga de l’Emília, una de les fruiteries 
per excel·lència del Papiol. 

Després de 10 anys rere el taulell, i entre 
un no-parar d’entrades i sortides de 
clients a la botiga, l’Emília ens explica 
com el 2012, després de quedar-se 
sense feina, decidia aprofitar el local 
que tenia en propietat al carrer de la 
Diputació per muntar-hi un negoci. 

Com que de fruiteries en faltaven, al 
poble, va omplir de verd i colors l’espai 
i va obrir-ne les portes, les quals des de 
fa poc ja són tancades perquè ella s’ha 
jubilat.  

Fruita i verdura de primera qualitat del 
Born i tomàquets, calçots i la nostra 
estimada cirera, conreats al seu hort: 
tot això és el que hi podíem trobar.

La passada primavera, tot i haver patit 
un robatori al camp de cirerers, va 
assegurar les caixes de cireres i fruita a 
la Festa de la Cirera.

L’Emília ens explica durant aquesta 
entrevista l’agraïment que té cap als 
veïns i veïnes del Papiol i com a poc a 
poc es van anar acostant a la botiga a 
comprar. La seva clientela la va ajudar 
a remuntar en època de crisi.

Fins a la dècada de 1920, el desnivell 
entre la zona inferior i la superior de la 
plaça de l’Església del Papiol era molt 
accentuat i se salvava amb un pendent 
de terra i pedres. No hi va haver escales 
fins al 1926 i va ser gràcies a Cayetano 
Diotallevi i Manuela Dulon, tal com 
s’explica al llibre El Papiol Desaparegut.

L’any 1914, el matrimoni Diotallevi–
Dulon, que estiuejava al Papiol, va 
encarregar una casa a l’arquitecte 
municipal del Papiol, Salvador Valeri 
i Pupurull, a tocar dels terrenys del 
cementiri del Papiol, que aleshores 
estava als encontorns de l’església. 

La senyora Manuela, que freqüentava el 
temple, un dia va ensopegar i va decidir 
pagar unes escales per fer l’ascensió 
més fàcil.

Per completar l’obra, Manuela Dulon, 
aleshores ja vídua de Diotallevi, també 
va costejar la barana, d’estil gòtic, i un 
fanal de ferro, de factura modernista.

Les escales es van inaugurar l’agost de 
1926, durant la Festa Major del poble. Al 
peu de les escales es va ubicar el fanal.
 
De la família Diotallevi-Dulon, també 
podem dir que van portar la llum 
elèctrica al municipi l’any 1916.

A principi del segle xxi, durant una de les 
remodelacions de la plaça de l’Església, 
es va retirar el fanal. Ara l’Ajuntament ha 
recuperat aquest símbol de poble, l’ha 
restaurat i l’ha ubicat de nou prop del 
seu emplaçament original. 

L’Emília s’ha jubilat, però seguirem 
trobant-la a la Festa de la Cirera, amb 
cireres del seu hort.

L’Ajuntament ha recuparat el 
fanal modernista de la plaça de 
l’Església.

Durant el confinament, quan no 
es podia sortir del Papiol, se li van 
multiplicar les vendes: un cas més 
que ens demostra que el comerç 
local és clau i ens dona molt.

Les clientes, que ens escolten 
xerrar, ens prometen que la 
trobaran moltíssim a faltar, perquè 
no només s’hi comprava. A la 
fruiteria, a més, s’hi trobava consell, 
escolta i escalf, allò que només 
tenen les botigues de poble.
 
Ara li toca gaudir d’un ben 
merescut descans. Però l’Emília 
continua tenint un preciós camp 
de cirerers i encara forma part de 
l’Associació de Pagesos del Papiol: 
ens assegura que la seguirem 
trobant a la parada de la Festa de la 
Cirera com cada any, amb cireres, 
consells i moltes ganes d’acollir a 
tot aquell que s’hi vulgui acostar, 
que us assegurem que, havent vist 
la clientela, en seran molts. 

Fem memòria

Solucions dels jeroglífics de la pàgina 5:
Patrona del Papiol: Santa Eulàlia de Mèrida.
Copatró del Papiol: Sant Antoni de Pàdua.
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Treballem per la cohesió social al nostre poble

L’objectiu des de Serveis Socials és treballar per ajudar les 
persones i famílies amb necessitats diverses, és fer del nostre 
poble un poble més equitable, més cohesionat i amb igualtat 
d’oportunitats.

La COVID ho va desbordar tot, vam haver d’ampliar l’espai 
per poder acollir la riuada de gent que ens anava arribant, 
explicant-nos les seves dificultats: pèrdua de feina i altres 
conseqüències socials; especulació en els preus del lloguer: 
famílies amb salaris precaris dediquen la meitat o dos terços 
dels ingressos per cobrir el lloguer; crisi econòmica provocada 
per la guerra d’Ucraïna; crisi energètica que ha triplicat la 
despesa en consums energètics.

Des de Serveis Socials, els casos s’aborden prioritzant la 
cobertura de les necessitats bàsiques i l’acompanyament a les 
necessitats infantils i juvenils, amb l’objectiu de: promocionar 
la igualtat d’oportunitats, protegir a les famílies i menors del 
risc social i garantir la cobertura de necessitats bàsiques.

Les situacions es valoren a partir d’uns criteris de valoració 
econòmics i socials aprovats per la Junta de Govern, els 
quals són una eina objectiva que permet mesurar les diferents 
situacions.

Normalment, es fa suport a alimentació, consums energètics, 
beques d’acompanyament escolar, ajuts d’urgència social 
com roba, productes d’ortopèdia, habitatge... L’alimentació i 
l’acompanyament escolar són els ajuts en què es dediquen 
més recursos de tot el pressupost.

Per a les ajudes alimentàries, Serveis Socials dona a les 
famílies una targeta moneder, que es pot reposar. Aquesta 
targeta moneder dona més autonomia, privacitat i normalitat.

Ara que ve Nadal, Creu Roja fa la donació de regals a 32 
famílies amb un total de 51 infants, i des de Serveis Socials 
farem lots de material escolar a 14 joves.

Bon Nadal i recordeu que comprar al Papiol té premi!

Cristina
Torrent

Portaveus

Transport i mobilitat

El passat mes de novembre ens vam reunir amb el regidor 
responsable del transport municipal, el Sr. Albert Querol, amb 
la finalitat d’exposar diverses queixes que ens han fet arribar 
persones usuàries del Bus de l’Estació. 

Som coneixedores que el bus no s’espera el temps suficient 
a la parada de l’estació, tot i que veu arribar les persones 
usuàries. Per aquest motiu, molta gent no arriba a agafar el 
bus quan toca i això implica que s’hagin d’esperar una molt 
bona estona perquè torni a passar, amb l’agreujant del fred de 
l’hivern, la poca il·luminació de la zona i l’aïllament que suposa 
estar lluny del nucli urbà. 

El transport públic és l’eina indispensable per una mobilitat 
sostenible, però el servei ha de ser adequat, de qualitat i amb 
visió feminista. A l’hivern, tenim el greuge de les poques hores 
de sol, per tant, i pensant en feminisme, evitem qualsevol 
agressió i/o situació incòmoda per a qualsevol persona. 

Vàrem suggerir que s’evités deixar sense transport a ningú, 
però especialment infants, per no portar mascareta. En la 
normalitat actual és molt habitual que qualsevol es pugui 
oblidar d’agafar mascareta; per això vàrem proposar que els 
xofers disposessin de mascaretes per a aquestes situacions. 

D’altra banda, s’estan preparant els pressupostos municipals 
de cara a l’any vinent. Volem col·laborar i ser proactives a 
fer propostes a l’hora d’elaborar-los, arribar a consensos i 
que puguin ser amb caire social. La gent estem patint un 
espectacular augment de preus en gairebé tots els àmbits. Hi 
ha una necessitat urgent de combatre situacions d’emergència 
econòmica i social. 

Estem en els darrers dies de l’any 2022! La Cup-Amunt el 
Papiol us desitja unes molt bones festes de Nadal i un millor 
any nou 2023!

Un gran repte per al Papiol

Fa aproximadament un parell d’anys que l’Ajuntament del 
Papiol va adquirir la Sala Gran, edifici que forma part del 
patrimoni arquitectònic del Papiol i que està catalogat com a 
bé cultural d’interès local.
 
Aquest edifici de l’any 1665 va ser construït pels senyors del 
castell d’aleshores amb l’objectiu d’acostar-se i controlar la 
zona productiva del poble, que en aquella època era l’entorn 
del riu. La Sala Gran, que des d’aleshores ha viscut en primera 
persona la transformació patida per l’entorn, volem que ara 
sigui la protagonista i que des d’ella es pugui explicar què ha 
aportat aquesta transformació al nostre poble i al nostre país.

Fa molts mesos que entre l’entitat local del Museu, un equip 
multidisciplinari i l’Ajuntament estem treballant en com ha 
de ser aquest nou espai cultural del Papiol. Tenim molt clar 
que aquest projecte ha de ser pensat i treballat per totes les 
papiolenques i tots els papiolencs; per aquest motiu, des de 
fa unes setmanes hem començat a reunir diferents entitats i 
col·lectius locals per explicar el projecte i escoltar-los.

Volem que sigui un gran espai cultural, que vagi més enllà del 
Papiol, i per això hem de comptar amb la complicitat d’altres 
administracions amb qui ja hem contactat, com el Departament 
de Cultura de la Generalitat i la Diputació de Barcelona.

Partim d’una gran feina que ha fet la gent del Museu, els quals 
han recollit més de 2.000 peces que en el seu temps lliure han 
catalogat i han classificat de forma molt curosa i professional, 
des de l’estima al poble, a la seva història i a les seves tradicions. 
Han dut a terme una feina d’hores i hores de dedicació que se 
sumen al nostre llegat patrimonial, una feina que tenim el repte 
d’elevar a una altra dimensió. 

Bon Nadal i feliç entrada d’any!

Any nou, oportunitats noves

En pocs dies arribarà Cap d’Any i amb ell els nous propòsits 
personals, reptes que en moltes ocasions no s’aconseguiran. 
Però també amb el nou any venen implícites noves oportunitats 
que no hem de deixar escapar, i al Papiol el pròxim any ens 
arriba ben carregat.

Podria ser l’oportunitat de tenir una nova forma de gestionar, 
de desfer desigualtats i de definir i redibuixar un Papiol que ens 
faci il·lusionar i canviar. 

La primera, la tenim a tocar de la mà. El mes de gener es 
presentaran els nous pressupostos municipals, un document 
que recollirà els propòsits de l’equip de govern per al nostre 
municipi durant l’any vinent. Caldrà que siguin justos i encertats, 
participatius, i amb dotació suficient per a les partides socials 
perquè les persones han de ser la nostra prioritat i sobre elles 
hem de centrar els comptes.

La segona arribarà amb la inauguració del nou centre d’atenció 
primària municipal. Esperem que sigui amb el propòsit de 
desfer desigualtats i de millorar la situació actual. Tenir una 
atenció primària forta amb una dotació suficient i proporcional 
a la nostra població i que es desenvolupi en un espai adequat 
ha de ser el nostre objectiu principal.

La tercera ens vindrà al maig i marcarà el rumb dels pròxims 
anys. Les eleccions són l’oportunitat d’avaluar tant el govern 
com l’oposició municipal. Participar de forma activa i crítica amb 
el que s’ha fet i expressar la nostra conformitat o disconformitat 
mitjançant el vot hauria de ser el nostre propòsit principal. Els 
comicis, justament, ens permeten canviar per millorar i avançar.

En definitiva, tenim per davant un 2023 ple de reptes, nous 
propòsits i noves oportunitats que marcaran el present i el futur 
del Papiol.

Pensem bé com els volem gestionar.

Bones festes i bon any!

Meritxell
Aguilar

Jordi
Bou

Maria José
Giner
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L’Ajuntament recomana

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

Celebrem les festes amb 
vaixella reutilitzable!
Gran part dels residus que queden després d’una festa són productes d’un sol ús, com 
plats, gots, forquilles, ganivets, culleres de plàstic… Són residus que al Papiol podem evitar 
utilitzant el servei de lloguer i neteja de vaixella de porcellana i gots reutilitzables.

Quant costa 
llogar la vaixella?

0,15 € per servei complet 
(per a 1 comensal)
a 0,05 per peça.

Servei mínim:
20 comensals.

Servei màxim:
200 comensals.

Quant costa la 
fiança? 

20 €.
Quan retornem la vaixella, 
es recuperen.

Si la vaixella no 
està completa, es 
descomptarà 1 € per 
peça no retornada o 
trencada.

S’ha de netejar 
la vaixella abans 
de retornar-la?

NO.
S’ha de retornar bruta, 
però sense restes de 
menjar.

On es demana?

A la Deixalleria Municipal.
Tel. 93 673 17 24
A/e: papiol@deixalleries.cat

Les entitats del Papiol disposen d’un 50 % de descompte amb un mínim de 30 serveis.
La vaixella està disponible per a qualsevol particular o entitat que la necessiti.


