


Estimades veïnes i estimats veïns del 
Papiol,

Tornem a estar a les portes de la Festa 
Major. Com sempre ve carregada de 
tots tipus d’actes, per als més petits 
i per als grans de la família; des dels 
actes més tradicionals que donen el 
caràcter a la nostra festa, fins als més 
actuals o moderns. En definitiva, la 
nostra Festa Major que tant ens agrada 
i que tots vivim i compartim amb qui 
més ens ve de gust.
 
Cadascú viu la Festa Major com més li 
agrada;  i això vol dir que podríem dir 
que vivim alhora tantes festes majors 
com habitants té El Papiol. 

Mentre escric, penso com la visc jo o 
com l’he anat vivint, i trobo un reguitzell 
de moments ben diferents, però alhora 
igual de feliços. Penso en quan era 
petit i anava al ball infantil amb els 
pares, on s’escollia l’hereu i la pubilla; 
o d’adolescent amb la colla, fent la 
nostra pròpia festa major, a vegades 
com més lluny de les mirades millor;  
o com a monitor de l’esplai, portant el 
bar del ball de gala o el de confeti... I 
així anar avançant en el temps fins avui, 
que la viuré d’una altra forma. 

“Qui a Festa Major va, a Festa Major ha 
de tornar”, diu la dita. En aquest cas 
és ella, la festa, qui torna a nosaltres. 
La Festa Major del Papiol és una de 
les més esperades —si no és la que 
més— del calendari festiu papiolenc. 
Tots esperem amb entusiasme que 
arribi l’últim cap de setmana de juliol (i 
els dies previs) per començar la gresca.

La nostra és una festivitat singular, 
rica i plena de matisos, gràcies a la 
total implicació de les papiolenques i 
els papiolencs. Aquest programa que 
presentem és un compendi d’activitats 
de tot tipus i per a tots els públics, que 
faran les delícies de petits i grans, de 
tranquils i esbojarrats.

Aquest programa també és una barreja 
de tradició i innovació. La Festa Major 
del Papiol ha sabut preservar els 
elements que la caracteritzen; però 
alhora ha de ser capaç –i aquesta és una 
ferma aposta en l’edició d’enguany– 
d’actualitzar-se i adaptar-se a noves 
maneres de viure la festa en el present.

Un exemple d’aquest mescladís entre 
tradició i innovació és el  canvi d’horari 

De ben segur que tots podem descriure 
les nostres festes majors viscudes 
i seran ben diferents unes a altres, 
però alhora compartiran un esperit de 
germanor i de bona convivència.

La germanor que vivim a la Festa Major 
queda palesa des del primer dia, quan 
tots els papiolencs escoltem el pregó 
sota el balcó de l’Ajuntament, amb la 
nostra samarreta de la penya a la qual 
pertanyem; o quan des de les nostres 
entitats organitzem actes perquè tots 
els papiolencs els puguin gaudir; o 
senzillament quan sortim al carrer de 
forma individual a qualsevol acte. 

És en aquest punt on reivindico i 
agreixo tota la feina que feu les entitats 
i penyes d’aquest poble on tothom té 
un moment per dedicar a la seva gent, 
per organitzar actes, sempre atents 
perquè tot surti bé i, el més important, 
des del món del voluntariat; simplement 
perquè ens ve de gust, simplement 
perquè ens fa il·lusió.

També és moment d’agrair a tota la gent 
que participa d’una forma més activa en 
l’elaboració, muntatge i organització de 
la Festa Major. Aquesta festa que dura 
aquests quatre dies, més les activitats 
anteriors esportives, porta molta feina 
d’organització; i des de ben entrat l’any 
ja s’hi treballa. A tots, moltes gràcies.

Enguany, podrem gaudir d’uns canvis 
que esperem que serveixin per millorar 
la festa, estem convençuts que aniran 
bé. Ara només em toca desitjar-vos 
una bona Festa Major i que la vivim 
com més ens agradi. 

Gaudim-la! Ens veiem al carrer!
Bona Festa Major i Bon Estiu.   
 

Jordi Bou i Compte
L’alcalde

Adrià Rius
Regidor de Joventut, Agricultura,
Comunicació i Festes

del Concert i del Ball de Festa Major, 
que a partir d’enguany quedaran més 
integrats de manera que evitem la forta 
calor i el sol de la tarda que desllueix 
l’espectacle i, d’altra banda, facilitem 
l’assistència de més públic a l’acte.
 
Una altra novetat és la introducció 
d’un nou format del Ball de confeti, 
més actual, i que vol evitar una certa 
desconnexió (especialment del sector 
més jove) d’aquest acte tan nostre.

M’agradaria destacar tots i cadascun 
dels actes que aquests dies tindran 
lloc a l’espai públic, però com que per 
això ja teniu el programa, deixeu-me 
que remarqui només algunes novetats. 
El supertobogan aquàtic del dissabte 
tarda promet moments molt èpics i 
refrescants; i l’espectacle del Cavall 
Armat, previ al correfoc, ens recordarà 
una de les grans llegendes del nostre 
municipi.

Finalment, permeteu-me una petita 
reflexió: Festa Major rima amb calor 
i amb germanor però NO rima amb 
incivisme. Durant aquests dies hem de 
ser capaços de trobar un equilibri entre 
els que anem  a dormir tard i els que 
marxen a treballar o volen descansar. 
L’espai públic —carrers i places—  i 
l’espai privat —jardins i habitatges— 
s’han de respectar i mantenir nets (no 
són contenidors d’escombraries, ni 
WC). Cal ser cívics i respectuosos amb 
el veïnatge.

Ja només em queda desitjar-vos una 
gran Festa Major. Deixeu-vos endur per 
la rauxa i gaudiu-ne al màxim.

Visca la Festa Major, Visca El Papiol, 
Visca Catalunya!!! 



21 DIVENDRES
19 h 
Semifinal del Torneig de tennis
de Festa Major (3r i 4t lloc de
dobles mixt)
Organitza: Club de 
Tennis El Papiol i CEM El Papiol
A les pistes municipals de tennis

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

21 h
Final del Torneig de tennis de Festa 
Major (1r i 2n lloc de dobles mixt)
Organitza: Club de Tennis El Papiol i 
CEM El Papiol
A les pistes municipals de tennis

21.30 h
Bicicletada popular nocturna
Organitza: Club Bici Muntanya El Papiol
Pels paratges naturals del Papiol
(sortida des de la plaça de Gaudí)
És imprescindible anar-hi amb bici i 
casc. Els menors de 16 anys hi han de 
participar acompanyats d’un adult.

DEL 17 AL 23
DE JULIOL
EN FORMA PER LA FESTA MAJOR! 
Portes obertes a les activitats
dirigides del CEM El Papiol
Cal que descarregueu les invitacions
a www.cempapiol.cat

20 DIJOUS
22 h 
Nit fotogràfica:
• Projecció de fotografies a la fresca
• Lliurament dels premis del
 II Concurs Fotogràfic El Papiol
 (sobre els paisatges naturals i
 arquitectònics del municipi)
Organitza: Penya Fotopinya i Biblioteca 
Valentí Almirall
A la Biblioteca Valentí Almirall 

22 a 6 h
3x3 bàsquet nocturn
(combinat d’activitat esportiva
i festa)
Organitza: Penya Nameless
Al pavelló municipal
+ 18 anys
Preu inscripció 3x3: 5 €
Preu inscripció triples: 1 €

22 DISSABTE
Tot el dia
Torneig de pàdel de Festa Major
Organitza: CEM El Papiol, Siesport
i la Penya Gastropàdel 
A les pistes municipals de pàdel

9 a 13 h
Iniciació a la via ferrata (activitat 
infantil)
Organitza: AELE i CEM El Papiol
Al camp municipal de futbol 
(on s’instal·larà un senzill circuit
amb material de via ferrata)
+ 5 anys

18.30 h
Semifinal del Torneig de tennis de 
Festa Major (3r i 4t lloc individual 
mixt)
Organitza: Club de Tennis El Papiol
i CEM El Papiol
A les pistes municipals de tennis

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

20 h
Final del Torneig de tennis de
Festa Major (individual mixt)
Organitza: Club de Tennis El Papiol
i CEM El Papiol
A les pistes municipals de tennis
Lliurament dels trofeus del Torneig
al final del partit

22 h
Festa ‘El Papiol dóna el cant’
Organitza: Penya Gastropàdel
Al pati de l’escola Pau Vila
Amb servei de bar

23 DIUMENGE
9 h
Matinal de tir al plat:
• Esmorzar popular
• Competició de tir al plat
• Pica-pica i lliurament de trofeus
Organitza: Societat de Caçadors
El Puig A “la Plana”

19 h
Partit de futbol amateur de Festa 
Major: UE Papiol contra Club Futbol 
Matadepera
Organitza: UE Papiol
Al camp municipal de futbol



26 DIMECRES
17.30 h (3 a 6 anys)
18.30 h (7 a 11 anys)
Tallers infantils de Festa Major
Organitza: Biblioteca Valentí Almirall
A la biblioteca Valentí Almirall 
Cal inscripció prèvia, a la biblioteca

NIT DE CINEMA A LA FRESCA
A la plaça del Dr. Barberà

21.30 h
• Desfilada per la catifa vermella
 i Photocall d’estrena (per fer-s’hi 

fotos com les estrelles!)
 Organitza: Penya Compañía
 La Chiflada
 S’anima a tothom a anar-hi disfressat 

com les integrants de La Chiflada, 
com els personatges de La La Land

22 h
• Estrena del curtmetratge
 De vacances
 Protagonitzada pels avis i àvies del 

Casal de la Gent Gran del Papiol
 A. Figueras
 Organitza: Suara i Ajuntament del 

Papiol

A continuació
• Projecció de la pel·lícula
 La ciudad de las estrellas.
 La La Land

27 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
A la Biblioteca Valentí Almirall
4 a 14 anys
Cal inscripción prèvia, a la biblioteca,
fins el 21 de juliol

18 a 21 h
Festa GEP (Rocòdrom amb tirolina)
Organitza: GEP
A la plaça del Dr. Barberà 
4 a 14 anys
Amb servei de bar 

INAUGURACIÓ OFICIAL
DE LA FESTA MAJOR

19 h
• Viatge inaugural del trenet de
 la Festa Major
 Sortida des de la plaça de Gaudí

21 h
• Pregó inaugural de la Festa Major
 Pregoners: Esplai Pa
 amb Tomàquet
 A l’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
 Davant l’Ajuntament
 Més informació a cempapiol.cat

22.45 h
Gran bingo de Festa Major
Organitza: UE El Papiol
Al pati de l’escola Pau Vila
+ 14 anys

1 a 4 h
Nit de DJ’s locals: Puput i Niño
A la pista ludicoesportiva - espai jove
+ 16 anys

28 DIVENDRES
11 a 13 h 
LA FESTA DE L’ENERGIA
SOSTENIBLE 
(en el marc de la Setmana Europea 
de l’Energia Sostenible 2017)
A la pista ludicoesportiva

3 a 12 anys

La regidoria de Medi Ambient proposa 
un seguit d’activitats lúdiques 
per fomentar l’estalvi i l’eficiència 
energètica a la llar i l’ús de les energies 
renovables. A l’espai, hi haurà un 
punt amb informació sobre l’estalvi 
energètic domèstic.

• L’energia en un dia
 Perquè els infants aprenguin jugant 

com estalviar energia en les activitats 
quotidianes.

• Els Guardawatts
 Aquest joc planteja la situació 

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



• Hola Watty
 Perquè nens i nenes prenguin 

consiciència mentre juguen dels 
bons hàbits i les mesures eficients 
que ajuden a estalviar energia a 
casa.

• Saltem amb energia (inflables)

• Exposició sobre els avantatges 
dels vehicles elèctrics

11 a 13 h
LA FESTA D’AIGÜES
A la pista ludicoesportiva

3 a 12 anys

Aigües de Barcelona proposa tota una 
sèrie d’activitats lúdiques relacionades 
amb l’aigua: construir un vaixell i fer-lo 
navegar, un joc interactiu sobre el cicle 
de l’aigua, un altre joc per transportar 
aigua sense perdre’n ni gota...

18 h
TroBEEEEEu la bandera! (joc de 
competició entre dos equips)
Organitza: Penya L’ovella negra
Al parc del Centre
Els menors de 12 anys hi han de
participar acompanyats d’un adult

20 h
Correfoc infantil de Festa Major
Amb el Grup de diables infantils del 
Papiol i els Grallers i Timbalers del 
Papiol
Recorregut: pl. de l’Església –  c. Major 
– pl. de Gaudí – av. de la Generalitat – 
local dels diables (davant l’Ajuntament)

21.30 h
Espectacle del Cavall Armat seguit 
de correfoc de Festa Major
Amb el Grup de diables del Papiol, 
el Cavall Armat del Papiol, la Colla 
de diables de Castelldefels, la Colla 
de diables de Blanes i els Grallers i 
Timbalers del Papiol 
Recorregut: sortida del local dels 
diables (davant l’Ajuntament) –
c. de la Llibertat – c. de Barcelona –
pl. de Rafael Casanova – c. de Ponent 
– c. del Dr. Fleming – c. d’Abat Escarré – 
pl. de l’Església – c. Major – pl. 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 hi 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.

22.30 a 0.30 h
Disco mòbil infantil
Organitza: Penya Kinkakau
Al carrer del Carme



22.30 h
Concert de Festa Major
Amb l’orquestra Maravella
Al pati de l’escola Pau Vila

24 h
Ball de Festa Major
Amb l’orquestra Maravella
Al pati de l’escola Pau Vila
+ 14 anys

0.30 h
Concert jove
Amb Bocamolls, i el grup local
Metemíalopeor com a teloners
A la pista ludicoesportiva – espai jove
0.30 h: Metemíalopeor 
2 h: Bocamolls
+ 16 anys

Després del concert jove 
i fins les 6 h
Nit de penyes (més música per als 
noctàmbuls)
A la pista ludicoesportiva – espai jove
+ 16 anys

29 DIssabte
11.30 a 13 h
9a Gimcana infantil per gaudir en 
família
Organitza: Penya Mistol
Al camp municipal de futbol
Cal portar-hi banyador, xancletes i crema 
solar

13.30 h
Concurs de truites i gaspatxos i 
dinar 
Organitza: Penya L’embolic
Al carrer del Carme
A les 13.30 h, s’hauran de lliurar les
truites i/o els gaspatxos a l’organització.
I a partir de les 14 h, hi haurà un dinar 
per a qui vulgui. Cadascú hi ha de dur el 
seu menjar; i es podran tastar les truites i 
els gaspatxos dels concursants.

17 h
XIII Ruta Orange del Papiol
Amb la Batek Batucada
Organitza: Penya Orange
Sortida i arribada del recorregut: pista 
ludicoesportiva
+ 18 anys
Venda de tiquets: a la Copisteria del 
Papiol a partir del 20 de juliol (venda 
anticipada); i 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 €

17 a 19 h
Super tobogan urbà d’aigua
Al carrer de Pau Casals
Inclou reportatge fotogràfic que es 
publicarà a Facebook (aviseu als 
monitors de l’activitat si no ho voleu). 
Els menors de 12 anys hi han d’anar 
acompanyats d’un adult. Porteu flotador 
per gaudir-ne més!

19 h
Volta amb Harley
Organitza: Penya Jokers
Al local dels Jokers
(carrer del Carme, 43)
+ 7 anys
Cal autorització paterna per escrit per 
als nens de 7 a 16 anys. Els participants, 
que faran la volta amb els conductors 
de les motos, han d’arribar als estreps. 
Recomanable dur-hi casc, tot i que 
l’organització en facilitarà si no en teniu.

19.30 h
Concert Societat Coral La Perdiu
Organitza: Societat Coral La Perdiu
A la parròquia de Santa Eulàlia

24 h
Ball de confeti
Amb Tarraco Surfers
Al pati de l’Escola Pau Vila
+ 14 anys

Després del Ball de confeti
10è Porronet Music Tour
Organitza: Penya Porronet
Sortida del tour: pati de l’escola Pau Vila
+ 16 anys

Després del porronet music tour
i fins a les 6 h
Nit de penyes (més música per als 
noctàmbuls)
A la pista ludicoesportiva – espai jove
+ 16 anys

30 DIUMENGE
6 h
Xocolatada Xocofeina
Organitza: Penya Pocafeina
A la pista ludicoesportiva

11 h
Taller musical ‘Música en família’
Amb  Gemma Baños i
Oriol Cortadella (musicoterapeutes)
Organitza: Cria Papiol
A l’Escola de Música i Dansa
M. Pongiluppi
0 a 3 anys 

12 h
Festa de l’escuma
Amb Activijoc
A la pista ludicoesportiva
Aneu-hi amb roba adient

12.15 h
Missa de Festa Major
(i ofrenes de les entitats)
A la parròquia de Santa Eulàlia



12.30 h
Estirar la corda
Organitza: Penya Akitamo
A la plaça de l’Església i el carrer Major
Hi haurà dues modalitats: infantil i adult

13 h
Vermut dels Mitos
Organitza: Penya Los Mitos
A la plaça de l’Església

18 h
Tarda de tango: classe pràctica
de tango de nivell bàsic, exhibició
i milonga
Amb Nosolotango
Organitza: Penya Pàjaru
A la plaça de l’Església

20 h 
Rumba catalana
Amb Arrels de Gràcia
Organitza: Penya Penya-segat
A la plaça de l’Església

Després de la rumba
Lliurament de premis de les
Diveraccions (L’assasinu del pepinu, 
Supervivents i Papiol Holmes)
Organitza: Penyes del Papiol
A la plaça de l’Església

22.30 h
Espectacle teatral ‘En Peyu i en 
Dani’ 
Amb en Peyu, humorista mediàtic
conegut per les seves intervencions
al programa APM de TVC
Al pati de l’Escola Pau Vila
Un cop començat l’espectacle,
es tancarà l’accés al recinte

0.15 h
Espectacle de cloenda: castell
de focs de fi de festa
Espai de llançament dels focs:
polígon industrial Sud
(zona anomenada “el Molí”)
Recomanable contemplar l’espectacle 
des del mirador del carrer del Carme, 
des del pavelló municipal o des del
pati de l’escola Pau Vila

DEL 27 AL 30
DE JULIOL
El lliurament de premis de les
Diveraccions tindrà lloc diumenge 30
al vespre, després del concert de 
rumba catalana, a la plaça de l’Església

DIVERACCIONS 
Diverses propostes de carrer
organitzades per algunes de les 
penyes papiolenques que criden
a la diversió i en les qual pot 
participar tot el món 

• 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 població quan apareguin
 disfressades...

• Assassinu del pepinu
 Organitza: Penya Pàjaru

 Descripció: Les persones que 
s’inscriguin 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 hauran de protegir-se 
dels altres assassins, que durant 
quatre dies s’amagaran per

 qualsevol lloc del poble a l’espera
 de les seves víctimes...

 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
 Pocafeina us tornen a proposar
 que feu de detectiu durant aquesta
 Festa Major, i que participeu en una 

gimcana plena d’enigmes...

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

• Supervivents
 Organitza: Penya L’Espardenya

 Descripció: Als joves integrants 
d’aquesta penya se’ls ha girat feina 
per organitzar una nova “diveracció”, 
un d’aquests jocs participatius tan 
papiolencs que cada cop són més 
populars.



Afectació del trànsit
Del dimecres 26 al
diumenge 30

Pl. del Dr. Barberà
Prohibit estacionar
de les 10 h del 26 de juliol a fi
de la Festa Major
Tall circulació en la zona
1 hora abans de cada acte
Motiu: Actes de Festa Major

Dijous 27

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 28

Av. de la Generalitat (local diables)
C. de la Llibertat
C. de Barcelona
Pl. de Rafael Casanova
C. de Ponent
C. del Dr. Fleming
C. d’A. Escarré
Pl. de l’Església
C. Major
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 29

Pl. de l’Església 
Prohibit estacionar
de 9 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
15 min. abans de l’inici de les
activitats i fins que acabin
Motiu: Muntatge d’infraestructures
i activitats de penyes

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

C. del Pau Casals - C. de Joaquim 
Blume
Prohibit estacionar c. de Pau Casals
de 10 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona: c. de Pau 
Casals i c. de Joaquim Blume
de 13 h i fins que acabin activitats
Motiu: Festa Major

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

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

Diumenge 30

Pl. de l’Església
C. Major (entre el nún. 10 del
c. Major i el c. d’A. Escarré)
Prohibit estacionar
de 9 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 27 al 30 de juliol

C. del Carme
(entre la pl. de Gaudí i el c. del Carme)
Prohibit estacionar
del 27 al 30 de juliol
dijous 27 a partir de les 16 h
divendres 28 a partir de les 12 h
dissabte 29 a partir de les 11 h
diumenge 30 a partir de les 12 h
Tall circulació en la zona
dijous 27 a partir de les 17 h
divendres 28 a partir de les 13 h
dissabte 29 a partir de les 11 h
diumenge 30 a partir de les 13 h
Motiu: Festa Major

C. del Dr. Trueta 
(tram av. Generalitat a rbla. de Catalunya)
Prohibit estacionar
del 27 al 30 de juliol
de 17 h del 27 a fi d’activitat
Motiu: Trenet de 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:

Al papiol
hi ha la bona

confitura...


