
Del 19 al 29 de juliol de 2018



Dins de l’Any Europeu del Patrimoni 
Cultural i amb motiu de la Festa Major, 
ens ha semblat interessant recordar 
dos personatges molt relacionats 
amb les festes del nostre poble: Santa 
Eulàlia de Mèrida, la nostra patrona, 
i Sant Antoni de Pàdua, el nostre 
copatró.

El 13 de juny és el dia de Sant Antoni, 
i en el seu honor el Papiol celebra a 
l’estiu la seva Festa Major. Antigament 
la festa coincidia amb aquestes dates: 
diuen que es va deixar de fer perquè 
coincidia amb la sega del blat i a la 
població, aleshores majoritàriament 
pagesa, no els anava bé... 

El 10 de desembre és el dia de Santa 
Eulàlia, i en el seu honor celebrem la 
Festa Major d’hivern, unes festes que 
fan d’avantsala del Nadal. 

Els temps canvien i les festes no se 
celebren igual que abans. Fa anys era 
costum, per exemple, estrenar roba 
de mudar per la Festa Major. La gent 
es vestia especialment per a l’ocasió. 
Recordo anar tot encoloniat i amb 
pantalons nous al ball infantil, que es 
feia a la pista d’estiu del Casino. 

Ni cada dia és Festa Major, ni tots els 
dies són diumenge. Convé no habi-
tuar-nos a les coses extraordinàries, ja 
que són una excepció de la quotidiani-
tat. 

Durant els pròxims dies, però, les coses 
canviaran; i és que un any més, puntual 
i fidel, ja tornem a tenir la Festa Major 
del Papiol a tocar.

En les pàgines següents (que de ben 
segur haureu fullejat) trobareu el fruit 
de la feina de multitud d’entitats, pen-
yes i d’altres col·laboradors que posen 
tot el seu esforç, el seu treball i la seva 
il·lusió perquè tots i cadascun dels ac-
tes festius siguin inoblidables i facin les 
delícies de petits i grans: activitats es-
portives, culturals, festives, espectacles 
de màgia o focs d’artifici són només 
alguns dels exemples del que podreu 
gaudir durant les properes setmanes.

Moltíssimes gràcies, doncs, a totes les 
persones que contribuïu a fer que la 
nostra festa sigui una realitat. Aquest 
programa és el resultat d’una evolució 
constant i del que volem que signifiqui 
la Festa Major del Papiol: una barre-
ja entre tradició i innovació, actes que 
es repeteixen perquè són molt nostres 

Al Papiol ens 
vestim de festa!
Ara també ens vestim de Festa Major, 
però amb una indumentària ben 
diferent: amb uns pantalons de batalla i 
la samarreta que dissenya cada penya, 
cada colla, i d’aquesta manera omplim 
de colors els nostres carrers.
 
És així com se solen vestir els Tonis i 
les Laies per a la Festa Major del Papiol 
dels nostres dies. I les Montses, els 
Jordis, les Martes, els Mohammeds, les 
Pilis, les Jèssiques, els Rocs, les Ones, 
els Jonathans, les Lolis, les Samires, 
les Maris, els Pepes, els Joans, els 
Marcs, les Martines, les Haiyings, els 
Hao Yis i totes i tots els que formem 
part de la gran família del Papiol. 

El Toni i la Laia del cartell de la nostra 
festa d’enguany simbolitzen tots els 
nens i totes les nenes del Papiol, d’ahir 
i d’avui. 

Les nostres festes representen una 
connexió entre el passat i el present; 
així com una connexió entre totes les 
persones del poble, les que hi hem 
viscut i les que hi vivim. 

Així doncs, celebrem la festa i celebrem 
la germanor. Bona Festa Major i per 
molts anys!

Jordi Bou i Compte | L’alcalde Adrià Rius | Regidor de Festes

i novetats com la que incorporem en-
guany amb la presentació dels perso-
natges Toni i Laia.

Sempre he incidit que la Festa Major i 
l’incivisme no han d’anar de la mà. L’al-
calde, Jordi Bou, deia l’any passat que 
“cadascú viu la Festa Major com més 
li agrada; i això vol dir que vivim alhora 
tantes festes majors com habitants té el 
Papiol”. 

Si conjuguem aquestes frases podem 
concloure una idea principal: convivèn-
cia i respecte. Hem de trobar la manera 
que cadascú faci seva la festa, trobi el 
seu espai, es diverteixi i la gaudeixi, bé 
de dia o bé de nit, però amb civisme.

Diguem NO a unes festes avorrides o 
conflictives, i un SÍ majúscul a una Fes-
ta Major amable, respectuosa, neta, ria-
llera, cívica i lliure de sexisme i violència 
masclista.

Visca la Festa Major, visca el Papiol i 
visca Catalunya!

Salut i festa!

Per una
 festa cívica i
respectuosa



20 divendres
Tota la tarda
Torneig de pàdel de Festa Major
Organitza: CEM El Papiol i Penya 
Gastropàdel
A les pistes de pàdel

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 de tennis

20.30 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 de tennis

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

Del 16 al 22
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.

19 dijous
18 a 21 h
(18 h: 10 a 13 anys · 19 h: 13 a 16 anys 
· 20 h: 16 a 19 anys)
Torneig de videojocs Mario Kart
Organitza: Biblioteca V. Almirall i Serveis 
Socials 
A la Biblioteca Valentí Almirall 
Inscripcions: a la Biblioteca; o a 
través d’un missatge privat al compte 
d’Instagram /serveimunicipalalsjoves/, 
tot indicant el nom, l’edat i un telèfon de 
contacte. 

22 h
Projecció de fotografies a la fresca
Organitza: Penya Fotopinya 
A la Biblioteca Valentí Almirall 

21 dissabte
Tot el dia
Torneig de Pàdel de Festa Major
Organitza: CEM El Papiol i Penya 
Gastropàdel 
A les pistes de pàdel

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

19 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 de tennis

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

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

22 h
Festa “El Papiol dona el cant”
Organitza: Penya Gastropàdel
Al pati de l’escola Pau Vila
Amb servei de bar.

22 diumenge
Tot el dia
Torneig de vòlei platja
Organitza: Penya Pàjaru
A la zona annexa a les pistes de pàdel

19 h
Partit de futbol 11 amateur de Festa 
Major: UE Papiol contra Club Futbol 
Matadepera
Organitza: UE Papiol
Al camp de futbol

25 dimecres
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

22 h
• Projecció de la pel·lícula COCO
 Organitza: Ajuntament del Papiol



26 dijous
17.30 a 19.30 h
(17.30 h: 3 a 6 anys · 18.30 h: 7 a
11 anys)
Taller infantil “Fem ventalls de Festa 
Major” 
Organitza: Biblioteca Valentí Almirall
A la biblioteca Valentí Almirall
Cal inscripció prèvia, a la biblioteca; i cal 
que els infants hi vagin acompanyats 
d’un adult.

18 h
Festa GEP: rocòdrom amb tirolina 
(fins a les 21 h)
Organitza: GEP
A la plaça del Dr. Barberà
4 a 14 anys
Amb servei de bar (entrepans i begudes) 
fins a les 23 h.

19 h
Viatge inaugural del trenet de la 
Festa Major
Organitza: Ajuntament del Papiol
Sortida: plaça de Gaudí

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: DITANDJAY i TROPICAL 
RIOTS PD’S
Organitza: Ajuntament del Papiol
A la pista ludicoesportiva
+ 16 anys

27 divendres

11 a 13 h 
LA FESTA DE L’ENERGIA 
SOSTENIBLE 
(en el marc de la Setmana Europea 
de l’Energia Sostenible 2018)
Al Bosc del Blanc
Organitza: Ajuntament del Papiol
Per a tota la família

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

• Crispetes a pedals
 Podreu fer crispetes de blat de moro 

amb l’electricitat que generareu 
pedalant una bici.  

• Construïm un molinet de vent
 Podreu construir un molinet de vent de 

paper per entendre el funcionament de 
l’energia eòlica.

11 a 13 h
LA FESTA D’AIGÜES
Al Bosc del Blanc
Organitza: Ajuntament del Papiol
3 a 12 anys

Aigües de Barcelona proposa tota una 
sèrie d’activitats lúdiques relacionades 
amb l’aigua.

17 a 20 h
Tarda de “xupinflables”
Organitza: Penya Xupipandi
Al poliesportiu
3 a 12 anys

19 h
Festa Holi (festa hindú dels colors)
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al Bosc del Blanc
Preu de la bossa de pols de colors:
2 €. Recomanable: roba blanca que no 
importi tacar, ulleres per protegir els ulls i 
crema per protegir la pell.

INAUGURACIÓ OFICIAL
DE LA FESTA MAJOR
A l’Ajuntament

20.30 h
• Concert d’inici de Festa Major
 Amb ARRELS DE GRÀCIA (rumba  
 catalana)
 Organitza: Penya Penyasegats

21 h
• Pregó inaugural de la Festa Major
 Organitza: Ajuntament del Papiol

Després del pregó
• Presentació de les samarretes de  
 les penyes del Papiol
 Organitza: Ajuntament del Papiol i   
 Penyes del Papiol

Després de la penjada de 
samarretes
• Flashmob de Festa Major
 Organitza: CEM El Papiol
 Més informació a cempapiol.cat.

Seguidament, 
• Cloenda del concert d’ARRELS  
 DE GRÀCIA

Horari del trenet de la Festa Major

Dijous 26
De 19 a 24 h
(El trenet s’aturarà durant l’estona que duri 
la inauguració oficial de la Festa Major).

Divendres 27
D’11 a 14 h i de 17 a 21 h

Dissabte 28
D’11.30 a 13.30 h i de 18 a 22 h



21 h
Correfoc infantil de Festa Major
Amb el Grup de Diables Infantils del 
Papiol i els Grallers i Timbalers del 
Papiol
Organitza: Grup de Diables del Papiol i 
Grallers i Timbalers del Papiol, amb el 
suport i la col·laboració de l’Ajuntament 
del Papiol

Recorregut: pl. del Castell – c. de 
Mossèn Rull – c. de Barcelona – c. de la 
Llibertat – av. de la Generalitat – pl. de 
Gaudí

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 h
Concert de Festa Major
Amb l’orquestra MARAVELLA
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al pati de l’escola Pau Vila

23 a 1 h
Disco mòbil infantil
Organitza: Penya KinKakau
Al carrer del Carme

24 h
Ball de Festa Major
Amb l’orquestra MARAVELLA
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al pati de l’escola Pau Vila
+ 14 anys

0.30 h
Concert jove
Amb VERSIÓN IMPOSIBLE, i el grup 
local PERILL DRAC com a teloners
Organitza: Ajuntament del Papiol
A la pista ludicoesportiva
0.30 h: PERILL DRAC
2 h: VERSIÓN IMPOSIBLE
+ 16 anys

Després del concert jove
i fins a les 6 h
Nit de Penyes (més música per als 
noctàmbuls)
Organitza: Ajuntament del Papiol
A la pista ludicoesportiva
+ 16 anys



28 dissabte
11 a 12.30 h
Ruta cultural urbana amb guia
El Papiol Patrimoni
Organitza: Ajuntament del Papiol
Sortida: Ajuntament
Inscripcions fins al 25 de juliol a 
l’Ajuntament. Places limitades.

11.30 a 13 h
10è aniversari de la gimcana infantil 
per gaudir en família
Organitza: Penya Mistol
Al camp de futbol
Cal portar-hi banyador, xancletes i crema 
solar.

13.30 h
Concurs de truites i gaspatxos + 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
XIV Ruta Orange del Papiol
Amb l’animació de BTK Espectacles
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
Supertobogan aquàtic (doble!)
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al carrer del Pi
Inclou reportatge fotogràfic que es 
publicarà al Facebook de l’atracció (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 (c. del Carme, 43)
+ 7 anys
Cal autorització paterna per escrit per als 
infants 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.

22 h
Espectacle del Cavall Armat, seguit 
de correfoc de Festa Major
Amb el Grup de Diables del Papiol, el 
Cavall Armat del Papiol, els Dimonis 
Apagallums de Cama Blanca de Sant 
Just i els Grallers i Timbalers del 
Papiol 
Organitza: Grup de Diables del Papiol, 
Cavall Armat i Grallers i Timbalers del 
Papiol, amb el suport i la col·laboració 
de l’Ajuntament del Papiol

Recorregut: sortida des del local dels 
Diables (davant l’Ajuntament) – av. de la 
Generalitat (avall) – c. de Barcelona –
c. de Ponent – c. del Dr. Fleming – c. de 
Barcelona – c. de la Llibertat – av. de la 
Generalitat – pl. de Gaudí 

24 h
Ball de Confeti
Amb l’orquestra TITANIUM
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al pati de l’escola Pau Vila
+ 14 anys

Després del Ball de Confeti
11è Porronet Music Tour, by l’Ovella 
Negra
Organitza: Penya l’Ovella Negra
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)
Organitza: Ajuntament del Papiol
A la pista ludicoesportiva
+ 16 anys

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.



29 diumenge
De 10 a 12 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 
Cal inscripció prèvia enviant un correu 
electrònic a criapapiol@gmail.com.

12 h
Festa de l’escuma
Amb el grup d’animació Oktitans
Organitza: Ajuntament del Papiol
A la pista ludicoesportiva
Aneu-hi amb roba adient.

12.15 h
Missa de Festa Major 
A la parròquia de Santa Eulàlia

A continuació
Concert de la coral infantil de la 
Perdiu
Organitza: Societat Coral La Perdiu
Hi haurà piscolabis.

Els espais
de la festa
• Ajuntament del Papiol
 (av. de la Generalitat, 7-9)
• Biblioteca Valentí Almirall
 (ptge. de Parellada, 1)
• Bosc del Blanc 
• Camp municipal de futbol
 (c. de Joaquim Blume, s/n)
• Carrer del Carme 
• Carrer de la Diputació
• Carrer del Pi 
• Local dels Jokers (c. del Carme, 43) 
• CEM El Papiol (c. de Pau Casals, s/n)
• Escola de Música i Dansa
 M. Pongiluppi (c. de Jaume I, 5)
• Parròquia de Santa Eulàlia
 (c. de Mossèn Rull, 8)
• Pati de l’escola Pau Vila
 (pl. del Dr. Barberà, s/n)
• Pista ludicoesportiva
 (c. de Ca n’Esteve de la Font,
 al costat de la Biblioteca)
• Pistes municipals de tennis i pàdel  
 (CEM El Papiol)
• Poliesportiu (c. de Pau Casals, s/n)
• Plaça de Gaudí 
• Plaça del Dr. Barberà 

18 h
Tarda de tango: classe pràctica 
de tango (nivell bàsic), exhibició i 
milonga
Organitza: Penya Pàjaru
Al carrer de la Diputació

20 h 
Havaneres
Amb Sons de l’Havana
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al carrer de la Diputació

22.30 h
Espectacle de màgia Una nit amb
el Mag Lari
Amb el Mag Lari 
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al pati de l’Escola Pau Vila
Tancament de l’accés al recinte: 5 
minuts abans de començar l’espectacle.

0.15 h
Espectacle de cloenda: castell de 
focs de fi de festa
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai de llançament dels focs: Polígon 
Industrial Sud
Recomanable contemplar l’espectacle 
des del mirador del carrer del Carme, 
des del pavelló municipal (al costat del 
CEM El Papiol) o des del pati de l’escola 
Pau Vila.

Del 26 al 29
de juliol
Supervivents
Organitza: Penya l’Espardenya

Podràs sobreviure a la Festa Major 
d’enguany?

Durant tota la Festa Major, des del final 
del Pregó i fins diumenge 29, aquelles 
persones que participin en aquest joc 
hauran de superar diverses proves de 
supervivència… Entre el 24 i el 25 de 
juliol, els inscrits i les inscrites rebran a 
la bústia de casa seva les normes del 
joc i les explicacions corresponents a 
cada prova.

Cal inscriure-s’hi prèviament a 
penyaespardenyafm@gmail.com
(del 16 al 22 de juliol, ambdós 
inclosos) i cal haver nascut abans 
del 2002.

Més informació a Instagram:
@penyaespardenyafm.

Cartells dels alumnes de l’escola Pau Vila.



Afectació del trànsit
Del dimecres 25 al
diumenge 29

Pl. del Dr. Barberà
Prohibit estacionar
de 10 h del 25 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 26

Zona blava davant d’Ajuntament
Prohibit estacionar
de 15 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
de 20.15 h a fi d’activitat
Motiu: inauguració oficial de la
Festa Major

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 27

Pl. del Castell
C. de Mossèn Rull
C. de Barcelona
C. de la Llibertat
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 l’acte
Motiu: correfoc

Pàrquing públic pista
ludicoesportiva 
(aquest dia només s’hi podrà
estacionar de 8 a 22.30 h)
Prohibit estacionar
de 22.30 h a fi d’activitat
Motiu: activitats de penyes

Dissabte 28

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

C. del Pi 
C. de Pau Casals
Prohibit estacionar
de 12 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
de 13 h a fi d’activitat
Motiu: actes de Festa Major

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

Av. de la Generalitat (local Diables)
C. de Barcelona
Pl. de Rafael Casanova
C. de Ponent
C. del Dr. Fleming
C. de Barcelona
C. de la Llibertat
Av. de la Generalitat
Pl. de Gaudí
Prohibit estacionar
de 18 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
15 min. abans de l’inici de cada
correfoc i fins que acabin les activitats
Motiu: correfoc

C. de Jaume I
Prohibit estacionar
de 22 h a fi d’activitat
Tall circulació en la zona
de 22 h a fi d’activitat
Motiu: acte de Festa Major

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

Diumenge 29

C. de la Diputació
Tall circulació en la zona
d’11 h a fi d’activitat
Motiu: acte de Festa Major

C. d’Edison 
(tram c. de la Vinya i c. del Cirerer)
Ptge. de Newton
Prohibit estacionar
de 8 h fins a les 12 h del dilluns 30 de juliol
Tall circulació en la zona
de 8 h fins a les 12 h del dilluns 30 de juliol
Motiu: castell de focs artificials

Del 26 al 29 de juliol

C. del Carme
(entre la pl. de Gaudí i el c. de les Parres)
Prohibit estacionar
dij. 26 a partir de les 16 h
div. 27 a partir de les 12 h
dss. 28 a partir de les 11 h
dge. 29 a partir de les 12 h
Tall circulació en la zona
dij. 26 a partir de les 17 h
div. 27 a partir de les 13 h
dss. 28 a partir de les 11 h
dge. 29 a partir de les 13 h
Motiu: Festa Major

C. del Dr. Trueta 
(tram av. Generalitat a rbla. de Catalunya)
Prohibit estacionar
del 26 al 28 de juliol
de 17 h del 26 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 El Papiol a la butxaca 
i no et perdis cap activitat!

Busca “Ajuntament del Papiol” a:

La informació d’aquest programa era vigent en el moment d’imprimir-lo (12 de juliol).
L’organització es reseva el dret de modificar-lo per raons tècniques o meteorològiques.


