el suc de
la vida...

Donació de
sang

Expo cireres

Diumenge 2 de juny, de 10 a 13.30 h

1a Marató de Donació de Sang
de la Festa de la Cirera del Papiol
Entrada

Organitza: Ajuntament del Papiol i Banc de Sang i Teixits de la
Generalitat de Catalunya
Espai: Biblioteca Valentí Almirall

A Catalunya calen cada dia unes mil donacions de sang
per fer front a les necessitats dels pacients ingressats en
clíniques i hospitals. I es calcula que una de cada cinc
persones necessitarà sang o derivats de la sang al llarg de
la vida.
El proper divendres 14 de juny se celebrarà el Dia Mundial
del Donant de Sang. Enguany el Papiol hi vol participar
amb aquesta campanya organitzada en el marc de la Festa
de la Cirera.

Cuidar la pagesia
és cuidar la vida

Expo fotos

Expo Museu
Tallers

Biblioteca Valentí Almirall

Passatge de Parellada, 1

El suc de la vida...,
el donem al Papiol

L’activitat de la pagesia des de temps immemorials forma
part del nostre patrimoni immaterial. La terra de sempre
ha estat treballada i ens ha donat els seus fruits, que ens
alimenten i ens donen vida.
Us país, un poble, una societat es construeixen amb
el mateix esforç, sacrifici i constància que empren els
pagesos quan treballen la terra. Els pagesos treballen la
terra a la mercè del temps i de la meteorologia, faci fred
o calor, plogui o nevi.
És important, per tant, que les administracions ajudin
els pagesos, perquè cuidar la pagesia és cuidar la vida,
és cuidar a la nostra alimentació, és cuidar la nostra
biodiversitat i cuidar el nostre entorn. Però no només
les administracions els hem de cuidar, entre tots ho
podem fer, comprant més productes de proximitat, de

temporada, reciclant i, sobretot, no contaminant; en
definitiva, essent més sostenibles.
Les darreres campanyes que hem fet per promocionar la
nostra Festa de la Cirera han parlat del suc de la terra,
del suc de la nostra festa i d’obrir el cor. Enguany
parlem del suc de la vida i ens vinculem a la celebració
mundial del donant de sang. Amb la col·laboració del
Banc de Sang i Teixits, volem ser solidaris i fer una gran
col·lecta de sang, en la qual hem de participar quantes
més papiolenques i quants més papiolencs millor.
A la 37a edició de la festa de la cirera, ho podrem dir ben
fort: Al Papiol et donem el suc de la vida!

Jordi Bou (Alcalde del Papiol)

Fa poc, una pedregada va caure sobre els cultius i això afectarà la producció
de cireres i altra fruita dolça i impactarà en l‘economia de la pagesia.

12 h
Inauguració de la Festa de la
Cirera
Amb la visita de la Puput
Punxetes (la mascota turística
del Baix Llobregat) i amb la
xaranga Damm-er
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: recinte firal

Les adversitats climàtiques no són noves, però ara hi ha períodes de sequera
més llargs i les adversitats com aiguats o pedregades són més virulentes.
Els experts ja no ens expliquen com evitar el canvi climàtic, perquè ja fem
tard, sinó que ens aconsellen com adaptar-nos-hi.

19 h
Audició de sardanes
Amb la cobla La Sitgetana
Organitza: Ajuntament del Papiol i
A. de Pagesos del Papiol
Espai: recinte firal

Entre tots hem de trobar la manera de reduir la vulnerabilitat del sistema
agrari i de foment d’una agricultura capaç de resistir els canvis del clima.
La pagesia del Papiol hi estem compromesos.
Malgrat les dificultats, per als pagesos del Papiol és un goig celebrar una
nova edició de la Festa de la Cirera perquè ens ajuda a acostar-nos a tot el
poble i a ensenyar el producte del nostre treball. Aquests dies compartim
amb tothom la il·lusió de portar al mercat aquest fruit. Molt bona festa!
Pere Figueras (President de l’Associació de Pagesos del Papiol)

18 h
Demostració culinària
Amb la cuinera Cristina Roig
Organitza: Ajuntament del Papiol,
amb la col·laboració d’Arran de
Terra i Alimentem Collserola
Espai: pati de la Biblioteca
Places limitades (35)
Cal inscripció prèvia (el mateix
dia a l’estand de l’Ajuntament)

A continuació
Inauguració de l’exposició
“90 anys d’esport al Papiol
1929-2019”
Organitza: Museu del Papiol
Espai: Biblioteca
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20 h
Tast de vins ecològics
Verema Solidària
Amb l’enòleg papiolenc
Rubén Parera
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: pati de la Biblioteca
Places limitades (35)
Cal inscripció prèvia
(el mateix dia a l’estand
de l’Ajuntament)
+18 anys

Estand
Pista
Ajuntament Ludicoesportiva
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Aquest any la Festa de la Cirera ve precedida per un any difícil per culpa de
la climatologia. Els aiguats del novembre van afectar de manera important la
zona agrícola del Papiol, amb pèrdues econòmiques per a les explotacions.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar un moció de amb propostes per ajudar a
pal·liar la situació.

16 h
Taller de patchwork
Organitza: Eulàlia Soler
Espai: estand de l’Eulàlia Soler
Preu: 5€
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Hem d’aturar el canvi climàtic
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EXPOSICIONS

9h
Esmorzar de pagesos
Organitza: A. de Pagesos del Papiol
Espai: recinte firal
Preu: 5€ (venda anticipada
de tiquets a la Copisteria i al
Supermercat Avilés – Condis)

11 h
Recorregut guiat ruta El Papiol
Patrimoni
Inscripcions: estand Ajuntament del
Papiol
Sortida: Ajuntament del Papiol
Grup limitat per ordre d’inscripció

9 a 17 h
3a Retro-Wagen del Papiol
(trobada de Volkswagen clàssics
i activitats lúdiques)
Organitza: RR Parts on line
Espai: Polígon Industrial Sud

11 a 13 h
Taller d’estampació de bosses de
roba i davantals infantil
Organitza: Ajuntament del Papiol
i Fundació prevenció residus i
consum. REZER0
Espai: estand Ajuntament del Papiol
Per a totes les edats i sense
inscripció prèvia

10 a 13.30 h
1a Marató de Donació de Sang
Organitza: Ajuntament del Papiol i
Banc de Sang i Teixits
Espai: Biblioteca
Les primeres 100 persones que
donin sang tindran un obsequi
11 h
Taller de patchwork
Organitza: Eulàlia Soler
Espai: estand de l’Eulàlia Soler
Preu: 5€

12 h
Exhibició castellera
Amb la Colla Castellera
Matossers (Molins de Rei) i la
Colla Castellera Bous (Bisbal del
Penedès)
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: recinte firal

17 h
Taller de cuina infantil
Amb les cuineres Maria Petit i
Júlia Amorós
Organitza: Ajuntament del Papiol,
l’Ortiga i Alimentem Collserola
Espai: Biblioteca

18 h
Recorregut guiat ruta
El Papiol Patrimoni
Inscripcions: estand Ajuntament
del Papiol
Sortida: Ajuntament del Papiol
Grup limitat per ordre
d’inscripció
18 h
Exhibició de l’Esbart de Sarrià
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: recinte firal

Exposició de cireres
Biblioteca Valentí Almirall
Organitza: A. de Pagesos del Papiol
Dissabte, 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Diumenge, 11 a 14 h i 17.30 a 20 h
Exposició de les fotos de la
gimcana fotogràfica de la Setmana
Cultural
Organitza: Penya Fotopinya
Organitza: Penya Fotopinya
Dissabte, 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Diumenge, 11 a 14 h i 17.30 a 20 h
Exposició “90 anys d’esport al
Papiol 2019-2019”
Biblioteca Valentí Almirall
Organitza: Museu del Papiol
Horari durant la Festa de la Cirera:
Dissabte, 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Diumenge, 11 a 14 h i 17.30 a 20 h
Fins el 15 de juny:
Dilluns a divendres, 17 a 20.30 h
Dissabte i diumenge, 11 a 13.30 h i
17 a 20.30 h

Ubicació del recinte firal: c. de Ca n’Esteve cantonada
amb ptge. de Parellada (Pista Ludicoesportiva)
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Horari del recinte
Dissabte, 12 a 21 h - Diumenge, 10 a 21 h
Horari de venda de la parada de l’Associació de Pagesos
Dissabte, 12 a 14 h i 17 a 20 h
Diumenge, 11.30 a 14 h
El bus urbà que connecta l’estació de Renfe amb el centre
urbà funcionarà durant tot el cap de setmana de la festa.
Aquest programa s’ha tancat el 15 de maig.
Les possibles modificacions del mateix es publicaran a fb.me/elpapiol
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Parc de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Horta i
Fruita, Pere Sabaté, Jaume Ros, Jaume Olivé, Suministros de Arcilla, Tallers Puigmadrona, Campderrós Pavelló A núm. 21, Planters Faura, Manel Bofarull, Centre Hípic Cal Senyoret, bar restaurant El Punt de Trobada, Fruites i Verdures Cal
Figueras, Restaurant Can Campmany (Molins de Rei), Farmàcia A. Vilà, Rolyms
Vallés SL, restaurant Can Colomé, Jardineria Damià, la Copisteria del Papiol, Fruits
Parera, bar Jardí, Jardineria El Papiol, Hípica Domènech-Dunfoy, Agri MA SCP, Oli
El Puig, bar Calypso.
Amb el suport de:

