


Benvolguts veïns i benvolgudes veïnes,

Amb aquesta publicació us presentem 
el programa de la Festa Major d’estiu 
del Papiol 2016, un programa fet amb 
dedicació, esforç i il·lusió per part de 
tota la gent que hi ha intervingut. Són 
moltes les hores invertides per poder 
oferir-vos un programa atractiu. La 
festa Major del Papiol però, es molt més 
que aquest programa i molt més que el 
seguit d’activitats que hi trobareu. 

La Festa major del Papiol és 
convivència. Són uns dies en que tots 
el veïns i veïnes del poble compartim 
espais, activitats, sopars... En definitiva, 
compartim uns dies de la nostra vida 
i ho fem amb l’alegria i les ganes de 
gaudir de la companyia d’aquells amics 
i familiars que ens acompanyen.

La Festa Major del Papiol es també 
participació. Aquesta Festa Major no 
seria el mateix sense la col·laboració 
i la participació de les penyes i de les 
entitats del nostre poble. És d’admirar 

Que què? Que ja és Festa Major? Caram 
com passa de ràpid l’any! Sant Tornem-
hi, no? Si esteu llegint aquestes paraules 
és que la Festa Major del Papiol ja està 
al caure i cal que us pregunteu: estem 
preparades i preparats per la gran festa 
que ens espera? Si m’ho pregunteu a 
mi, la resposta és, sense cap mena de 
dubte, que sí

La Festa Major és plena d’activitats de 
tota mena, i tots els carrers i places 
del poble s’ompliran de gent que vol 
sortir, passejar, seure a les terrasses 
dels bars i estar amb els amics. Hem 
de reivindicar el dret a viure i gaudir, 
però també hem de respectar l’espai 
públic. Durant aquests dies, haurem de 
conviure vianants i conductors, els qui 
surten de marxa i els qui treballen. La 
Festa Major ha de ser una oportunitat 
per sortir al carrer, però també un 
exemple de civisme i respecte ciutadà. 

El jovent és en bona part “culpable” de 
que passin coses en aquest poble. Els 
joves tenim l’oportunitat de participar-
hi activament i ens hem “infiltrat” en 
penyes i entitats, per ajudar a organitzar 
actes; i no només durant la Festa Major, 
també la resta de l’any. Crec fermament 
que la participació i l’associacionisme 
juvenil són els motors per a una societat 
més justa i solidària. Així doncs, 
endavant!

la feina que es fa per tal d’oferir tantes 
activitats, perquè puguem viure al 
màxim la Festa. 

La Festa Major del Papiol és tradició i 
modernitat. Les activitats proposades 
responen a la voluntat de fer punt de 
trobada entres les més tradicionals 
i que fa anys que ens acompanyen i 
les propostes dels grups més joves. 
El programa fa un esforç per recollir 
les diferents sensibilitats; i hem de 
ser capaços de viure amb respecte i 
harmonia aquestes diferències.

Vull donar les gràcies a totes aquelles 
persones que dediquen temps i ganes 
a que la Festa Major vagi bé, tant a 
aquells que ho fan perquè és el seu 
deure i treball com als qui hi col·laboren 
sincerament i desinteressadament. 
Moltes gràcies a tots. 

Per acabar, us animo a tots a gaudir 
d’aquests dies, de la Festa. I si el 
temps i els permisos de foc ens ho 
permeten, aquests any, tanquem-la 
amb un castell de focs.

Molt bona Festa Major a tothom i visca 
El Papiol!

Joan Borràs
L’alcalde

Adrià Rius
Regidor de Joventut, Agricultura i
Comunicació i Festes

Tornant al tema que ens ocupa, 
durant la Festa Major podrem gaudir 
d’autèntiques espases, dos dels 
guanyadors dels premis ARC 2015: 
La Loca Histèria (Millor Gira per 
Festes Majors de Grups de Versions) 
i l’Orquestra Maravella (Millor Gira 
per Festes Majors de Grups de Ball). 
També de l’autèntica rumba catalana, 
amb el grup Arrels de Gràcia i, oh, 
sorpresa!, acomiadarem les festes 
amb la tragicomèdia ‘Temps’, amb 
Quim Masferrer. I si el temps ens ho 
permet, acabarem cremant la nit amb 
un autèntic castell de focs.

Així doncs, una Festa Major amb una 
clara aposta per la qualitat dels actes 
i espectacles, i en la qual esperem que 
tots us pugueu trobar a gust.

Per acabar, m’agradaria donar el meu 
més sincer reconeixement a tot l’equip 
tècnic de l’Ajuntament, que amb moltes 
hores de treball, tones de paciència 
i molt bona voluntat, fa que tot tiri 
endavant. Igualment a tota la gent 
de les penyes, especialment als de la 
COMUPEPA. 

Així doncs, cordeu-vos el cinturó que 
arranquem! A passar-s’ho bé!



22 h
3x3 bàsquet nocturn
(activitat esportiva amb música)
Organitza: Penya Nameless
Espai: Pavelló municipal
Majors 16 anys 
Preu inscripció: 3 €

23 dissabte
Tot el dia
Torneig de pàdel de Festa Major
Organitza: Penya 4P-Gastropàdel,
amb la col·laboració de CEM El Papiol 
i Siesports 
Espai: Pistes municipals de pàdel 

9 h
3a Cursa de muntanya Vertical Puig 
(5 km)
Organitza: AELE i CEM El Papiol
Espai: Paratges naturals del Papiol
Sortida des de la pista ludicoesportiva
Majors 18 anys 
Lloc inscripció: CEM El Papiol 
Preu: 15 € (inclou esmorzar + obsequi)

10 h
Cursa de muntanya Vertical Kids
(1 km)
Organitza: AELE i CEM El Papiol
Espai: Paratges naturals del Papiol
Sortida des de la pista ludicoesportiva
De 5 a 13 anys. Imprescindible que 
els nens vagin acompanyats per 
adults
Lloc inscripció: CEM El Papiol
Gratuïta (inclou esmorzar + obsequi)

11 a 13 h
Pràctica de tir amb arc
Organitza: Club d’Arquers del Papiol
Espai: Pavelló municipal 

22 divendres
9.30 h 
Masterclass Zumba Outdoor
Organitza: CEM El Papiol 
Espai: Passarel·la del camp de futbol 
municipal  

13 h
Torneig de pàdel de Festa Major
Organitza: Penya 4P-Gastropàdel, 
amb la col·laboració de CEM El Papiol i 
Siesports 
Espai: Pistes municipals de pàdel 

19 a 20 h
Partit de bàsquet femení: Veteranes 
contra CB El Papiol
Organitza: Club de Bàsquet El Papiol 
(secció femenina)
Espai: Pavelló municipal 

20.30 h
Semifinal del Torneig de tennis de 
Festa Major (individual masculí):
3r i 4t lloc
Organitza: Club de Tennis El Papiol i 
CEM El Papiol
Espai: Pistes municipals de tennis

20 a 21.30 h
Partit de bàsquet masculí:
Mataos contra Mataítos
Organitza: Club de Bàsquet El Papiol 
(secció masculina)
Espai: Pavelló municipal 

21.30 h
Biciletada popular nocturna 
Organitza: Club Bici Muntanya El Papiol
Espai: Paratges naturals del Papiol. 
Sortida des de la plaça de Gaudí
Imprescindible anar-hi amb bici i casc. 
Els menors de 16 anys han d’anar 
acompanyats d’un adult

19 h
Final de Torneig de pàdel de Festa 
Major
Organitza: Penya 4P-Gastropàdel, 
amb la col·laboració de CEM El Papiol i 
Siesports 
Espai: Pistes municipals de pàdel 

19 h
Partit de futbol 11 veterans:
Veterans UE Papiol contra
Papiolencs
Organitza: UE Papiol (secció veterans)
Espai: Camp municipal de futbol

20.30 h
Final del Torneig de tennis de
Festa Major (individual masculí)
Organitza: Club de Tennis El Papiol i 
CEM El Papiol
Espai: Pistes municipals de tennis
Al final del partit es lliuraran els trofeus 
del Torneig

22 h
Festa ‘El Papiol dóna el cant’ 
Organitza: Penya 4P-Gastropàdel
Espai: Pati de l’Escola Pau Vila
Hi haurà servei de bar i molta marxa

24 diumenge
9 h
Matinal de tir al plat
Organitza: Societat de Caçadors El Puig
Espai: La Plana 
• Esmorzar popular
• Competició de tir al plat
• Pica-pica i lliurament de trofeus

25 dilluns
22 h
Nit fotogràfica
Organitza: Penya Fotopinya i Biblioteca 
Valentí Almirall 
Espai: Biblioteca Valentí Almirall 
• Projecció de fotografies a la fresca 
 Vine a projectar-ne les teves! 
• Lliurament dels premis del Con-

curs de fotografia sobre la cirera 
2016

Més informació a la biblioteca

27 dimecres
17.30 (3 a 6 anys)
18.30 h (7 a 11 anys)
Tallers infantils de Festa Major
Organitza: Biblioteca Valentí Almirall
Espai: Biblioteca Valentí Almirall 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a la 
biblioteca

Nit de cinema a la fresca
Espai: Plaça del Dr. Barberà 

21.30 h
• Desfilada per la catifa vermella i 

Photocall d’estrena 
 Vine a fer-te fotos com si fossis 

una estrella!
 Organitza: Penya Compañía 
 La Chiflada 

22 h
• Estrena del curtmetratge ‘L’espera’
 Protagonitzada pels avis i àvies del 

Casal de la Gent Gran del Papiol
 A. Figueras

A continuació
• Projecció de la pel·lícula ‘Star 

wars: el despertar de la fuerza’



28 dijous
17 h
La Veu Kids (concurs de cant per a 
nens i joves)
Organitza: Biblioteca Valentí Almirall, 
amb la col·laboració de l’Espai Infantil i 
Juvenil El Punt
Espai: Biblioteca Valentí Almirall 
Cal inscriure-s’hi prèviament, a la 
biblioteca, fins el dia 22 de juliol

INAUGURACIÓ OFICIAL 
DE LA FESTA MAJOR

19 h
• Viatge inaugural del trenet de la 

Festa Major
 Sortida del viatge: Plaça de Gaudí

20.30 h
• Batucada i samba ‘Alegria de rua 

des de Brazil’
 Organitza: Brazilian Penya
   Recorregut: De la Plaça de Gaudí fins 

a l’Ajuntament

21 h
Pregó inaugural de la festa major
A càrrec de l’Esport Base del Papiol
Espai: Ajuntament

Després del pregó
Penjada de les samarretes de les 
penyes del Papiol a l’Ajuntament

Després de la penjada de
samarretes
Flashmob de Festa Major
Organitza: CEM El Papiol
Espai: Ajuntament
Més informació a cempapiol.cat
 
22.45 h
Gran Bingo de Festa Major
Organitza: UE El Papiol
Espai: Pati de l’Escola Pau Vila
A partir de 14 anys

23 h
Karaoke ‘Cantes beeeee?’ 
Organitza: Penya L’ovella negra
Espai: Pista ludicoesportiva – Espai jove
Dinamitzat: Pinky

1 a 4.30 h
Nit de DJ’s locals: Puput i Niño
Espai: Pista ludicoesportiva – Espai jove
Recomenat a partir de 16 anys

De dijous 28
a diumenge 31
DIVERACCIONS
Lliurament de premis de les
diveraccions: diumenge 31

Companyia La Chiflada Show
Organitza: Penya Compañía La Chiflada 

Descripció: De dijous a diumenge, les 
integrants d’aquesta penya ens poden 
sorprendre a qualsevol lloc de la pobla-
ció quan apareguin disfressades dels 
personatges de la sèrie de pel·lícules 
de ‘La guerra de les galàxies’

Assassinu del pepinu
Organitza: Penya Pàjaru 

Descripció: Les persones que s’inscri-
guin a aquest joc en què pot participar 
tothom, hauran d’intentar matar els 
altres jugadors amb una insòlita arma, 
un “pepinu”,  al mateix temps que hau-
ran de protegir-se dels altres assassins 
que durant quatre dies s’amagaran per 
qualsevol lloc del poble a l’espera de 
les seves víctimes...

La Penya Pàjaru us convida també a 
participar al Concurs de fotografia de 
l’Assassinu del Pepinu

Cal inscriure-s’hi prèviament a
assassinudelpepinu@gmail.com
Més informació a:
www.facebook.es/assassinudelpepinu

Papiol Holmes
Organitza: Penya Pocafeina

Descripció: Els de la Penya Pocafei-
na us proposen que feu de detectiu 
durant uns dies i que participeu en una 
gimcana plena d’enigmes...

Cal inscriure-s’hi prèviament a
penyapocafeina@gmail.com
Més informació a Fb: @pocafeinapapiol

Concurs de selfies
Organitza: Penya Akitamo

Descripció: Puja la teva foto a
Instagram, Facebook o Twiter amb 
l’etiqueta #akitamoselfie i participa en 
aquest concurs. També pots enviar la 
teva selfie al organitzadors a
akitamopenya@gmail.com



29 divendres
11 a 13 h
La festa de l’energia sostenible
Espai: Pista ludicoesportiva

En el marc de la Setmana Europea de 
l’Energia Sostenible 2016, la regidoria 
de Medi Ambient ha organitzat una 
sèrie de jocs per fomentar l’estalvi i 
l’eficiència energètica a la llar i l’ús de 
les energies renovables 

De 3 a 12 anys 

A l’espai hi haurà un punt amb infor-
mació a la ciutadania sobre l’estalvi 
energètic a les llars 

• Els Guardawatts
 Aquest joc planteja la situació se-

güent: una família ha sortit de casa 
i s’ha deixat els aparells elèctrics 
encesos. El joc proposarà als nens 
que els apaguin 

• L’energia en un dia
 A través d’aquest joc, es vol que 

els infants aprenguin com poden 
estalviar energia en les activitats més 
quotidianes 

• Juguem amb energia
 Joc que proposa un seguit de proves 

als participants relacionades amb l’ús 
de l’energia, les fonts, els impactes, 
les desigualtats entre el Nord i el 
Sud, l’estalvi o l’eficiència energètica

• Presentació del nou Servei de Bicibox
 Les persones assistents podran pro-

var les bicicletes elèctriques i inclús 
tramitar l’alta al servei. En el mateix 
moment es farà entrega de la targeta 
d’usuari activada. Perquè l’alta sigui 
efectiva caldrà que els assistents en 
portin el DNI o NIE, targeta bancària i 
la bicicleta per poder registrar-la  

11 a 13 h
La festa d’aigües
Espai: Pista ludicoesportiva
Aigües de Barcelona proposa un any 
més un conjunt de jocs relacionats 
amb l’aigua
 
19 h
Correfoc infantil de Festa Major
Amb el Grup de Diables Infantil del Pa-
piol i els Grallers i Timbalers del Papiol
Recorregut: Sortida des de l’Església, 
passant pels carrers d’A. Escarré, de 
Barcelona i de la Llibertat fins al local 
dels Diables i el Cavall Armat (davant de 
l’Ajuntament)

19 h
Concert de tarda de Festa Major
Amb l’Orquestra Maravella
Espai: Pati de l’Escola Pau Vila

Després del concert de tarda
Sardanes de Festa Major
(sessió curta)
Amb la Cobla Maravella
Espai: Pati de l’Escola Pau Vila

21 h 
Concentració timbalera per escalfar 
el correfoc
Amb els Timbalers del Papiol i els de 
les colles convidades al correfoc
Espai: Plaça de Gaudí

21.30 h
Correfoc de Festa Major
Amb el Grup de Diables del Papiol, 
el Cavall Armat del Papiol, el Cuc de 
Molins de Rei, del Ball de Diables Els 7 
Pecats Capitals de la Pobla de Mafu-
met, dels Grallers i Timbalers del Papiol
Recorregut: Sortida des del local dels 
Diables i el Cavall Armat (davant de 
l’Ajuntament), passant pels carrers de la 
Llibertat, de Barcelona i l’Avinguda de la 
Generalitat fins a la Plaça de Gaudí, on 
es farà la traca final

IMPORTANT! 
Demanem la vostra col·laboració per
al bon funcionament dels correfocs

• Els menors de 14 anys han d’anar 
acompanyats d’un adult

• Remulleu les zones verdes de les 
propietats privades afectades pel 
recorregut del correfoc i protegiu les 
vidrieres amb cartrons

• Respecteu els senyals que
 prohibeixen l’estacionament en el 

recorregut
• Vestiu-vos amb roba adequada, 

barrets de palla i mocadors
 

23 a 2 h
Tastet Mitos (per als amants de la 
tònica???)
Organitza: Penya Los Mitos
Espai: Pista ludicoesportiva – Espai jove
Recomenat majors de 18 anys
Venda anticipada: A la Copisteria del 
Papiol i al Suc de Pàmpol, fins al 22

23.30 h
Ball de Festa Major 
Amb l’Orquestra Maravella
Espai: Pati de l’Escola Pau Vila
Recomenat majors de 14 anys 

Concert jove 
Amb La Loca Histeria i el grup local 
Metemíalopeor com a teloners
Espai: Pista ludicoesportiva – Espai jove
0.30 h: Metemíalopeor
2 h: La Loca Histeria
Recomenat majors de 16 anys 

Després del concert jove i fins les 
6 h
Nit de penyes (més música per als 
noctàmbuls) 
Espai: Pista ludicoesportiva – Espai jove
Recomenat majors de 16 anys



30 dissabte
10.30 a 12 h
Recicleta Music Band (cercavila tea-
tral i musical per a tots els públics)
Sortida del recorregut: Ajuntament

12 a 13.30 h
8a gimcana infantil per gaudir en 
família
Organitza: Penya Mistol
Espai: Camp municipal de futbol

Concurs de truites i gaspatxos
13.30 h Lliurament de les truites i els 
gaspatxos
14 h Dinar
Organitza: Penya L’embolic
Espai: Carrer del Carme

17 h
XII Ruta Orange del Papiol
Amb la Batek Batukada
Organitza: Penya Orange
Sortida del recorregut: Pista ludicoes-
portiva, fins a l’aparcament de la pista 
ludicoesportiva
Recomenat majors de 18 anys

Venda de tiquets: A la Copisteria del 
Papiol, a partir del 21 de juliol (venda 
anticipada). A la pista ludicoesportiva 
(el mateix dia, abans de l’inici de la ruta) 
Prohibida la venda de tiquets a menors 
de 18 anys
Preu tiquet 12 €

18 h
Activitats infantils
(pintacares i globoflèxia)
Organitza: Penya KinKaKau
Espai: Plaça de l’Església

Després de les pintacares i la
globoflèxia
Ball i rauxa infantil
Amb el grup d’animació infantil
Grimpallunes
Organitza: Penya KinKaKau
Espai: Plaça de l’Església

19 a 20 h
Volta amb Harley
Organitza: Penya Jokers
Sortida del recorregut: Carrer del Carme 
43
Majors de 7 anys. Amb autorització 
paterna per escrit per als nens de
7 a 17 anys. Els participants, que faran 
la volta amb els conductors de les
motos, han d’arribar als estreps.
Recomanable dur-hi cas, tot i que
l’organització en facilitarà si no en teniu 

24 h
Ball de Confeti
Amb l’Orquestra Boston
Espai: Pati de l’Escola Pau Vila
Recomenat majors de 14 anys 

Després del ball de confeti
9è Porronet Music Tour 
Organitza: Penya Porronet
Sortida del tour: Pati de l’Escola Pau Vila
Recomenat majors de 16 anys 

Després del porronet music tour i 
fins les 6 h
Nit de penyes (més música per als 
noctàmbuls) 
Espai: Pista ludicoesportiva – Espai jove
Recomenat majors de 16 anys



31 diumenge
11 h
Taller musical ‘Música en família’
Amb Artransforma
Organitza: Cria Papiol
Espai: Escola de Música i Dansa
M. Pongiluppi
De 0 a 3 anys

12.15 h
Missa de Festa Major
Amb ofrenes de les entitats i missa 
cantada per la Societat Coral La Perdiu
Espai: Església de Santa Eulàlia 

Després de la missa
Concert de cant coral de Festa 
Major
Amb la Societat Coral La Perdiu
Organitza: Societat Coral La Perdiu
Espai: Església de Santa Eulàlia 

13 h
Festa de l’escuma
Amb l’animador Jordi Callau, i fruita 
que oferirà Cria Papiol per refrescar
Espai: Pista ludicoesportiva
Aneu-hi amb roba adient

18 h
Batalla Blanca (guerra de farina)
Organitza: Esplai Pa Amb Tomàquet
Espai: Pista ludicoesportiva 

18 h
Concert ‘De tangos a milongas’  
Amb Claudio César i Gisele Cornejo
Organitza: Penya Pàjaru
Espai: Plaça de l’Església 

Després del concert de tangos
Berenar popular
Organitza: UCP 
Espai: Plaça de l’Església

19.30 h
Rumba catalana
Amb el grup Arrels de Gràcia
Organitza: Penya Penya-segat
Espai: Plaça de l’Església

Després de la rumba
Lliurament de premis de les
Diveraccions: l’Assasinu del Pepinu i 
el seu concurs fotogràfic - Concurs 
de selfies – Papiol Holmes
Organitza: Les penyes del Papiol
Espai: Plaça de l’Església

22.30 h
Espectacle teatral: ‘Temps’
(Què faries si et quedessin
90 minuts de vida?)
Amb Quim Masferrer, el Foraster
(Teatre de Guerrilla)
Espai: Pati de l’Escola Pau Vila
Per a tots els públics

0.15 h
Espectacle de cloenda:
Castell de focs de fi de festa
Espai de llançament: Plaça del Castell
Es recomana visualitzar aquest espectacle 
des de la zona esportiva, de la pista
de l’escola Pau Vila i les seves rodalies



Afectació del trànsit

Dimecres 27

Pl. del Dr. Barberà
Prohibit estacionar
de 15 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
de 21 h a fi d’activitat
Motiu: Nit de cinema a la fresca

Dijous 28

Zona blava davant d’Ajuntament
Prohibit estacionar
de 15 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
de 20.30 h a fi d’activitat
Motiu: Inauguració oficial de la FM

Pàrquing públic pista
ludicoesportiva 
(aquest dia només s’hi podrà
estacionar de 8 a 16 h)
Prohibit estacionar
de 16 h a fi d’activitat
Motiu: Activitats de penyes

Divendres 29

Pl. de l’Església
C. d’A. Escarré
C. de la Llibertat
C. de Barcelona
Av. de la Generalitat
Pl. de Gaudí
Prohibit estacionar
de 17 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
15 min. abans de l’inici de cada
correfoc i fins que acabin
Motiu: Correfocs

Pàrquing públic pista
ludicoesportiva 
(aquest dia només s’hi podrà
estacionar de 8 a 23.30 h)
Prohibit estacionar
de 23.30 h a fi d’activitat
Motiu: Activitats de penyes

Dissabte 30

C. del Carme
Prohibit estacionar
de 11 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
de 11 h a fi d’activitat
Motiu: Activitats de penyes

Pl. de l’Església 
Prohibit estacionar
de 10 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
15 min. abans de l’inici de les
activitats i fins que acabin
Motiu: Activitats infantils

C. del Carme
(al costat del Cementiri)
Prohibit estacionar
de 17 h a fi d’activitat
Motiu: Activitats de penyes 

Pàrquing públic pista
ludicoesportiva 
(aquest dia només s’hi podrà
estacionar de 8 a 16 h)
Prohibit estacionar
de 16 h a fi d’activitat
Motiu: Activitats de penyes

C. de Jaume I - Pl. Doctor Barberà
Prohibit estacionar
de 21 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
de 23 h a fi d’activitat
Motiu: Ball de confeti i Porronet Music 
Tour

Recorregut de la XII Ruta Orange 
Afectacions puntuals de la circulació
de 17 h a fi d’activitat
Motiu: XII Ruta Orange

Diumenge 31

Pl. de l’Església 
Prohibit estacionar
de 15 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
15 min. abans de l’inici de les
activitats i fins que acabin
Motiu: Activitats de penyes

Del 28 al 31 de juliol

C. del Carme
(tram Pl. de Gaudí a C. de les Parres)
Prohibit estacionar
del 28 al 31 de juliol
Tall circulació en la zona
dj.   28 a partir de les 17 h
dv.  29 a partir de les 14 h
ds. 31 a partir de les 11 h
dg. 31 a partir de les 14 h
Motiu: Festa Major

L’organització es reserva el dret de variar aquest avís, 
atenent a possibles variacions dels actes previstos.



Vols tenir el programa de 
Festa Major al teu mòbil?
Descarrega’t l’App de la Festa Major i 

no et perdis cap activitat!
Busca “Ajuntament del Papiol” a:


