


Joan Borràs Alborch @Joanborras65 · 15 jul. 2019

Comença la FM!

Gaudim-la! 

Compartim-la amb amics i família!

Fem una festa cívica i respectuosa!

No és no!

Bona Festa Major!

#fmpapiol

#sensbarregenelscolors

#alpapiolhihalabonaconfitura

#gaudimdelafestambseny

#penyesientitats

Jordi Bou compte  @jordiboucompte · 15 jul. 2019Visca la FM! Dia i nit voltarem
per tot arreu!Actes i activitats per a infants,

jovent i grans!Respectem el descans dels veïns!
No cal alcohol per passar-s’ho bé!
No és no!
Bona Festa Major!#fmpapiol

#sensbarregenelscolors#alpapiolensvestimdefesta
#gaudimdelafestambseny#penyesientitats
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EL REGIDOR DE FESTES

L’ALCALDE



21 h
Bicicletada popular nocturna pels 
paratges naturals del Papiol
Organitza: Club Bici Muntanya el 
Papiol
Sortida: plaça de Gaudí
És imprescindible anar-hi en bicicleta i 
casc. Els menors de 16 anys han d’anar 
acompanyats d’un adult.

22 a 6 h
3x3 nocturn i concurs de triples 
(categories masculina i femenina)
Organitza: Club de Bàsquet el Papiol i 
Penya Akitamo
Al pavelló poliesportiu municipal
+ 16 anys

DISSABTE 20
Tot el dia
Torneig de pàdel de Festa Major
Organitza: CEM el Papiol i Penya 
Gastropàdel
A les pistes de pàdel

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

DEL 15 AL 21
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.

 

DIJOUS 18
22 h
Projecció de fotografies a la fresca
Organitza: Penya Foto Pinya
A la Biblioteca Valentí Almirall

DIVENDRES 19
Tota la tarda
Torneig de pàdel de Festa Major
Organitza: CEM el Papiol i Penya 
Gastropàdel
A les pistes de pàdel

19 h
Iniciació a la via ferrata (activitat 
infantil)
Organitza: AELE i CEM el Papiol
Al camp de futbol
+ 5 anys

20 h
Partit de bàsquet: Veterans contra 
Viejas Glorias
Organitza: Club de Bàsquet el Papiol 
(secció veterans)
Al camp de futbol

DIUMENGE 22
Tot el dia
Torneig de vòlei platja
Organitza: Penya Pàjaru
A la zona annexa a les pistes de pàdel
Preu: 5 €

19 h
Partit de futbol 11 amateur de Festa 
Major: UE Papiol contra Natació 
Terrassa CA
Organitza: UE Papiol
Al camp de futbol

DIMECRES 24
17.30 h (3 a 6 anys) i
18.30 h (7 a 11 anys)
Taller infantil “Fem xapes de Festa 
Major”
Amb Mireia Córdoba
Organitza: Biblioteca V. Almirall
A la Biblioteca
Cal inscripció prèvia.

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

21.30 h 
Desfilada per la catifa vermella i 
photocall d’estrena 
Organitza: Penya les Grillades
Podreu emportar-vos la foto al 
moment.

22 h
Projecció de la pel·lícula Bohemian 
Rhapsody
Organitza: Ajuntament del Papiol
 

DIJOUS 25
17 h
La Veu kids
Organitza: Biblioteca V. Almirall amb 
la col·laboració de l’Espai Infantil i 
Juvenil el Punt
A la Biblioteca
+ 3 anys
Cal inscripció prèvia. Fins al 22 de 
juliol a la Biblioteca.



17 a 21 h
Realitat virtual 
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

Horari del trenet de la Festa Major

Dijous 25
19 a 24 h 
El trenet s’aturarà durant l’estona que 
duri la inauguració oficial de la Festa 
Major.

Divendres 26
11 a 14 h i 17 a 21 h

Dissabte 27
11.30 a 13.30 h i 18 a 22 h

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

1 a 4 h
Nit de DJ’s
Organitza: Ajuntament del Papiol 
A la pista ludicoesportiva 
+ 16 anys

DIVENDRES 26

11 a 13 h
LA FESTA DE L’ENERGIA 
SOSTENIBLE
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al Bosc del Blanc
Per a tota la família

La regidoria de Medi Ambient us 
proposa unes activitats lúdiques per 
fomentar l’estalvi i l’eficiència a la llar i 
l’ús d’energies renovables, així com per 
evitar el malbaratament alimentari.

• Crispetes a pedal
 Podreu fer crispetes de blat de moro 

amb l’electricitat que generareu 
pedalant una bici.

• Joc de l’energia en un dia
 El joc ensenya a estalviar energia en 

accions quotidianes.

• Aprofruita
 El joc ensenya a no malbaratar 

aliments, sobretot les fruites.

11 a 13 h
LA FESTA DE LES 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 xupinfables
Organitza: Penya Xupipandy
Al poliesportiu
3 a 12 anys

19 h
Teatre de carrer
Amb The Flamingos
Organitza: Ajuntament del Papiol
A la plaça de l’Església

INAUGURACIÓ 
OFICIAL DE LA FESTA 
MAJOR
A l’Ajuntament

20.30 h
Cercavila musical d’inici
de Festa Major
Organitza: Penya Penyasegats
Recorregut: pl. de Gaudí - Ajuntament

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, 
Més animació musical
Organitza: Penya Penyasegats
Recorregut: Ajuntament - pl. de Gaudí



21 h 
Correfoc infantil de Festa Major
Amb el Grup de Diables del Papiol i 
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: local dels Diables (davant 
l’Ajuntament) – av. de la Generalitat –
c. de la Llibertat – c. de Barcelona –
c. de l’Abat Escarré – pl. de l’Església – 
c. Major – 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 cartons.

• Respecteu els senyal 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

22.30 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
Xirigotes
Organitza: Casal de la Dona 
A la pista ludicoesportiva

A continuació
Concert jove
Amb THE TXANDALS i el grup local 
ME TEMÍA LO PEOR com a teloners
Organitza: Ajuntament del Papiol 
A la pista ludicoesportiva
0.45 h: ME TEMÍA LO PEOR
2 h: THE TXANDALS
+ 16 anys

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

DISSABTE 27

11 h
Ruta cultural El Papiol Patrimoni 
(amb guia)
Organitza: Ajuntament del Papiol
Sortida: pl. del Castell
Inscripcions fins al 24 de juliol a 
l’Ajuntament. Places limitades.

11.30 a 13 h
11a gimcana infantil per gaudir
en família
Organitza: Penya Mistol, Penya
els Corbs
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
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 a 20 h 
Ruta de la Birra
Amb l’animació de BTK Espectacles
Organitza: Penya Akitamo
Sortida i arribada del recorregut:
pista ludicoesportiva 
+ 18 anys
Preu tiquet: 12 €
Venda de tiquets: a la Copisteria del 
Papiol a partir del 19 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.

17 a 20 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.

PUNT
LILA

PUNT
LILA

PUNT
LILA

PUNT
LILA



19 h
Audició de sardanes
Amb la Cobla Lluïsos
Organitza: Ajuntament del Papiol
A la plaça de l’Església

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 cartons.
• Respecteu els senyal que 

prohibeixen l’estacionament en el 
recorregut.

• Vestiu-vos amb roba adequada, 
barrets de palla i mocadors.

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
12è 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 pistaludicoesportiva
+ 16 anys

DIUMENGE 28
De 10 a 12 h
Taller “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 criapapiol@gmail.com.

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.

22 h 
Espectacle del Cavall Armat, seguit 
de correfoc de Festa Major
Amb el Grup de Diables del Papiol, el 
Cavall Armat i Timbalers del Papiol
Organitza: Grup de Diables del Papiol, 
el Cavall Armat i Timbalers del Papiol, 
amb el suport i la col·laboració de 
l’Ajuntament del Papiol

Recorregut: local dels Diables (davant 
l’Ajuntament) – av. de la Generalitat  
– pl. de Gaudí – c. Major – pl. de 
l’Església – c. de l’Abat Escarré –
c. de Barcelona – c. de la Llibertat –
av. de la Generalitat – pl. de Gaudí

PUNT
LILA

PUNT
LILA

PUNT
LILA



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

De 17 a 20 h
Supertobogan aquàtic 
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al carrer de Pau Casals
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 ha 
d’anar acompanyats d’un adult.
Porteu flotador per gaudir-ne més!

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 Pau Casals
• 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 vòlei i pàdel  
 (CEM el Papiol)
• Poliesportiu
 (c. de Pau Casals, s/n)
• Pl. de l’Església
• Plaça de Gaudí
• Plaça del Dr. Barberà

19 h
Audició de jazz
Amb Notrejazz
Organitza: Ajuntament del Papiol 
A la plaça de l’Església

22.30 h
Meugenio contigo (espectacle d’humor)
Amb Toni Climent
Organitza: Ajuntament del Papiol
Al pati de l’Escola Pau Vila
Tancament de l’accés al recinte: 5 minuts 
abans de començar l’espectacle.
Espectacle gratuït; però s’acceptaran 
donacions de 3 €, que es destinaran a la 
fundació Vicente Ferrer.

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 25 AL 28
Assassinu del Pepino
Organitza: Penya l’Espardenya

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 
penyaespardenyafm@gmail.com.

Aquest any
tindrem
PUNT LILA! 

Per unes
festes lliures
d’agressions

sexistes!



AFECTACIÓ DEL TRÀNSIT

Del dimecres 24 al
diumenge 28

Pl. del Dr. Barberà
Prohibit estacionar
de 10 h del 24 de juliol a fi
de la Festa Major
Tall de circulació en la zona
1 hora abans de cada acte
Motiu: actes de Festa Major

Del dijous 25 al dissabte 27

C. del Dr. Trueta 
(tram av. de la Generalitat a
rbla. de Catalunya)
Prohibit estacionar
de 17 h del 25 de juliol a 23.59 h
del 27 de juliol
Motiu: trenet de Festa Major

Dijous 25

Zona blava davant d’Ajuntament
Prohibit estacionar
de 15 h a fi d’activitat
Tall de circulació en la zona
de 19.45 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 26

Pl. de l’Església
C. Major
Tall de circulació en la zona 
15 min. abans de l’inici de l’acte 
Motiu: teatre de carrer

Zona blava Ajuntament
C. de la Llibertat
C. de Barcelona
C. de l’Abat Escarré
Pl. de l’Església
C. Major
Pl. de Gaudí
Prohibit estacionar
de 17 h a fi d’activitat
Tall de circulació en la zona
15 min. abans de l’inici de l’acte
Motiu: correfoc infantil

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 27

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

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

Pl. de l’Església
C. Major
Tall de circulació en la zona 
30 min. abans de l’inici de l’acte 
Motiu: sardanes

Zona blava davant d’Ajuntament
Pl. de Gaudí
C. Major
Pl. de l’Església
C. de l’Abat Escarré
C. de Barcelona
C. de la Llibertat
Prohibit estacionar
de 18 h a fi d’activitat
Tall de 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 de circulació en la zona
de 22 h a fi d’activitat
Motiu: Porronet Tour

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

Diumenge 29

C. de Pau Casals
Prohibit estacionar
de 9 h a fi d’activitat
Tall de circulació en la zona 
d’11 h a fi d’activitat
Motiu: supertobogan aquàtic

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 29 de juliol
Tall de circulació en la zona
de 8 h fins a les 12 h del dilluns 29 de juliol
Motiu: castell de focs

Pl. de l’Església
C. Major
Tall de circulació en la zona 
de 17 h a fi d’activitat
Motiu: jazz

Del 25 al 28 de juliol

C. del Carme
(entre la pl. de Gaudí i el c. de les Parres)
Prohibit estacionar
dj 25 a partir de les 16 h
dv 26 a partir de les 12 h
ds 27 a partir de les 11 h
dg 28 a partir de les 12 h
Tall de circulació en la zona 
dj 25 a partir de les 16 h
dv 26 a partir de les 12 h
ds 27 a partir de les 11 h
dg 28 a partit de les 12 h
Motiu: actes de Festa MajorL’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 (15 de juliol).
L’organització es reseva el dret de modificar-lo per raons tècniques o meteorològiques.


