
Candidat a l’alcaldia del Papiol

http://locals.esquerra.cat/elpapiol
     erc : facebook.com/erc.elpapiol
     Jerc: facebook.com/jerc.elpapiol
e-mail:elpapiol@esquerra.org
     Twitter:@joanborras65

9. Oriol Campderrós i Aris (jerc)

10.Silvi Romero i Segarra (militant)

11. Carla Pedraza i Parra (independent)

Suplents:

12 Roger Torres Ricarte (jerc)

13 Fàtima Figueras i Pagès (militant)

14 Jordi Claret i Piquero (independent) 

1. Joan Borràs i Alborch (militant) 

2. Albert Querol i Lacarte (independent)

3. Adrià Rius i Pla (jerc)

4. Cristina Torrent i Oriol (independent)

5. Gemma Camps i Güera (independent)

6. Marina Cerón i Martínez (independent)

7. Juan José Ruiz i Gómez (militant)

8. Jordi Bonhora i Mateu (independent)

DIUMENGE 10 DE MAIG DE 2015DIUMENGE 10 DE MAIG DE 2015
A LES 19:00, A LA BIBLIOTECA DEL PAPIOL

PRESENTACIÓ LLISTA I PROGRAMA 
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El programa que us presentem està fet amb la ferma voluntat de millorar el nostre poble, 
el Papiol, i augmentar la qualitat de vida de tots els seus habitants.
 
Inclou propostes provinents de la gent d’esquerra i  aportacions de molts veïns i veïnes
amb els quals hem parlat en els darrers quatre anys. Aquest programa vol ser un 
programa de tots i per a tots.

Les iniciatives que us presentem, juntament amb els valors que representa la gent 
d’esquerra -treball, transparència i honradesa-, són la millor garantia per a dur-lo a terme.

Esperem que us agradi i ens doneu la vostra confiança.

Aquest 24 de maig, votem Papiolvotem Papiol. Aquest 24 de maig, votem esquerra.votem esquerra.

25 propostes per al Nou Papiol25 propostes per al Nou Papiol

L’espai urbà del Papiol.
Treballarem incansablement per a seguir millorant els carrers, els equipaments  i els parcs 

del nostre poble; per a fer un urbanisme al servei de les persones, sense barreres i integrador.

1. Invertirem a millorar les voreres del nostre poble, massa estretes, en mal estat i amb obstacles.

2. Millorarem l’entrada del Papiol per a reduir els accidents.

3. Ampliarem l’aparcament de l’estació de tren.

4. Millorarem l’aparcament al centre de la població.

5. Rehabilitarem el pavelló municipal.

6. Aprofundirem en la reconversió de la zona industrial en sectors nets i tecnològicament 

avançats, o àrees d’especialització.  

7. Instal.larem “pipi-cans”  i farem campanyes de sensibilització.

L’entorn natural del Papiol.
Protegirem la qualitat ambiental dels entorns del Papiol com un valor natural inqüestionable. 

D’altra banda, millorarem les mesures de gestió de residus com a garantia de sostenibilitat 

de les generacions futures. 

8. Implementarem mesures per avançar cap a l’estratàgia catalana Residu Zero. 

9. Rebutjarem la implantació d’abocadors que no sigui amb terres i runes.

10. Millorarem els camins del riu Llobregat com a zona de passeig, esport i lleure.

11. Crearem la ruta de les masies.

El Papiol de les persones.
La millora de la qualitat de vida de tots els papiolencs i papiolenques és una aposta 

decidida de la gent d’esquerra. La prioritat de la nostra gestió han de ser les persones. 

12. Treballarem amb els veïns i veïnes del Papiol per a elaborar el projecte i posar la 

primera pedra del nou Casino, un centre cultural polivalent de teatre, conferències, entitats...

13. Crearem el Consell de Joventut Local.

14. Estudiarem la posibilitat de tornar a fer el Festival de Música del Papiol.

15. Parlarem amb els veïns i veïnes interessats per a tornar a posar en marxa l’emissora de Ràdio Papiol.

16. Reclamarem la construcció d’un nou ambulatori.

17. Crearem un recorregut pel nucli antic al voltant del castell, rectoria i edifici modernistes.

18. Farem la senyalització dels edificis d’interès històric de la població.

19. Realitzarem pressupostos participatius i transparents.

20. Posarem en marxa el Consell del Poble com a òrgan de participació ciutadana.

21. Encarregarem una auditoria mediambiental.

22. Fomentarem la creació d’un servei de mediació de conflictes municipal.

23. Activarem al màxim l’oficina d’inserció laboral i incentivarem la contractació de gent 

del poble per part  de les empreses locals.

24. No apujarem l’Impost de Béns Immobles (IBI).

25. Treballarem per a seguir millorant els equipaments locals existents (escola de música i 

dansa, centre esportiu, casal d’avis, centre de dia, etc.). 
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