Joan Borràs

25 propostes per avançar
En aquest programa trobareu les principals propostes d’ERC per els propers anys.
L’hem elaborat a partir de l’experiència i el treball que ens heu permès fer des del
Govern del Papiol durant els darrers quatre anys. Està pensat i redactat amb la
ferma voluntat de millorar el nostre municipi i, sobretot, la qualitat de vida de totes
les papiolenques i tots els papiolencs.
En aquest programa hem recollit les aportacions que ens heu fet arribar durant els
darrers 4 anys. A més, hi hem afegit les propostes que han sorgit de l’experiència
de Govern i de les bones idees de les persones que formen part de l’equip d’Esquerra. Per això, el nostre eslògan de campanya és Amb tu, fem el Papiol.

Amb tu,
fem el Papiol
facebook.com/erc.elpapiol

http://locals.esquerra.cat/elpapiol

elpapiol@esquerra.cat

Impuls
Republicà

El Papiol

Els valors republicans intrínsecs a la gent d’Esquerra, treball, transparència i honradesa, i la vostra confiança són la garantia que ens permetrà dur a terme aquest
programa. Esperem que us agradi i ens doneu la vostra confiança. El proper 26 de
maig, votem el Papiol. Votem Esquerra Republicana de Catalunya.

El Papiol de les persones

El medi natural i l’espai cívic i urbà del Papiol
Treballarem per seguir millorant i protegint el nostre entorn natural, els carrers, els
equipaments i els parcs del nostre poble. Per construir un urbanisme al servei de les
persones.

1

Arranjarem el camí de Sant Jaume al seu pas pel Papiol. Un passeig a la vora
del riu per recuperar la relació del Papiol amb l’espai fluvial del Llobregat.

2

Iniciarem els tràmits pertinents per dur a terme la connexió viària entre
el Papiol i Molins de Rei.

3

Demanarem al ministeri de Foment que construeixi una rotonda en el punt
de connexió de la C-1413 amb la carretera vella de l’Estació, a l’alçada de Can Mas.

4

Durem a terme la nova fase de reforma del centre del Papiol re-urbanitzant
els carrers d’Abat Escarré i de Barcelona.

5

Completarem les obres a l’avinguda de la Generalitat amb la redacció del projecte d’obres de
reforma integral per tal de reduir la velocitat, millorar la seguretat, canviar l’enllumenat i construir voreres en tot el seu recorregut.

6
7
8
9

Reformarem la pista lúdic-esportiva i esdevindrà una nova plaça entre la biblioteca
i el centre cultural polivalent.
Durem a terme millores en els contractes de neteja viària i jardineria.
Instal·larem un punt de recàrrega de vehicles elèctrics.
Incrementarem la recollida selectiva donant compliment a les directives europees i a l’acord
marc amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

10

Continuarem invertint en millorar les voreres del nostre poble per fer-les més amples, arranjar
els desperfectes i eliminar els obstacles.

11
12

Seguirem recuperant espais i fonts, com la font del Vernet i la font del Lleó, amb la del Cosí i
l’entorn natural de les Escletxes.
Donarem ús com a equipament al solar de l’antic Ajuntament situat al carrer Major.

La millora de la qualitat de vida per a tots els papiolencs i papiolenques és una aposta
decidida de la gent d’Esquerra. La nostra prioritat són les persones.

13

Redactarem el projecte d’obres del centre cultural del Papiol i la bossa d’aparcament adjacent.
Iniciarem les obres de construcció del nou equipament cultural del Papiol.

14
15
16
17

Redactarem el Pla Local d’Habitatge per facilitar el dret a l’habitatge a persones, famílies i
col·lectius més necessitats.

18

Implementarem el Projecte Educatiu 360 per tal que tothom tingui més i millors oportunitats
educatives en tots els períodes i espais de la seva vida.
Volem que cada infant i jove construeixi el seu propi itinerari vital amb equitat i sense exclusions.

19

Treballarem amb l’AMPA del CEIP Pau Vila el projecte d’escola institut per tal que els nostres
infants puguin cursar els dos primers anys de l’ESO al Papiol.

20

Redactarem el Pla Local de Joventut per definir la missió de les polítiques de joventut, els
principis rectors i els reptes als quals volem donar resposta, així com els rols i funcions dels
agents implicats en el seu desenvolupament.

21
22
23
24
25

Construirem el nou consultori local del Papiol, un espai adequat per a l’atenció sanitària.
Implementarem millores de freqüència i recorregut en la línia d’autobús L67 (bus de Barcelona).
Demanarem a la Generalitat que posi en marxa un bus de transport flexible amb l’hospital de
referència del Papiol, l’Hospital Moisès Broggi.

Potenciarem recursos de voluntarietat en l’àmbit del benestar social.
Potenciarem i millorarem, encara més, les festes locals.
Construirem més “correcans” i millorarem l’ordenança de tinença d’animals.
Crearem la regidoria d’Igualtat, la taula d’igualtat i implementarem mesures per lluitar contra
la violència masclista al Papiol.
Incrementarem la participació ciutadana amb enquestes 2.0. També implementarem processos
de participació ciutadana per dur a terme les decisions més importants d’aquest programa i
d’altres que puguin sorgir perquè amb tu, fem el Papiol.

