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El suc de la vida, el donem al 

Papiol! 
 

 

• La Festa de la Cirera del Papiol promou 

enguany una marató de donació de sang 

per participar amb la celebració el Dia 

Mundial del Donant (14 de juny). 

 

• L’esdeveniment, lligat al passat agrícola 

del poble, es presenta com el moment 

idoni per descobrir i redescobrir tot 

sobre el Papiol i com s’hi viu 

 

• La Festa compta amb un recinte firal 

amb productes de la terra  i ofereix un 

programa d’activitats pensades per a un 

públic familiar 
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Al Papiol tenim vida 
 

El Papiol compta amb uns quants recursos atractius turísticament, com el seu patrimoni natural i 

cultural. És un poble genuí i ple de vida, on sovint la població organitza esdeveniments 

inspiradors. La Festa de la Cirera, un homenatge a l’activitat lligada a la terra, és una bona excusa 

per descobrir i redescobrir com és el Papiol i com s’hi viu.  

 

Aquest any la festa posa l’accent en tarannà participatiu i col·laborador dels papiolencs i les 

papiolenques i en les coses bones que passen al poble. Per exemple, la 1a Marató de Donació de 

Sang de la Festa de la Cirera del Papiol.  

 

1a Marató de Donació de Sang de la Festa de la Cirera 

 
El proper divendres 14 de juny se celebrarà el Dia Mundial del Donant de Sang i enguany el Papiol 

hi participarà amb la promoció d’una campanya organitzada en el marc de la Festa de la Cirera.  

 

La 1a Marató de Donació de Sang de la Festa de la Cirera del Papiol tindrà lloc durant el matí del 

diumenge 2 de juny (de 10 a 13.30 h), a la biblioteca municipal Valentí Almirall, situada al 

costat del recinte firal. Aquesta campanya per proveir el Banc de Sang i Teixits és resultat de la 

col·laboració entre l’Ajuntament del Papiol i aquesta empresa pública del Departament de Salut de 

la Generalitat de Catalunya. 

 

Productes de la terra i programa d’activitats 

 
La Festa de la Cirera compta amb un recinte firal amb productes de la terra (cireres, vins, olis...) i 

ofereix un programa d’activitats variades i gratuïtes la majoria, pensades per a un públic familiar. 

Per exemple, demostracions culinàries, tasts de vins ecològics, sardanes, actuacions de música i 

dansa o els recorreguts guiats per la ruta El Papiol Patrimoni, entre d’altres. El programa està 

disponible a: 

http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/repository/municipi/festes/festa_cirera/programa-

cireraelpapiol-2019.pdf 

 

Aquest any, el recinte firal continuarà a la zona de la Pista Ludicoesportiva, al carrer de Ca 

n’Esteve de la Font, on ja es va traslladar l’any passat causa de les obres de remodelació i 

millora del carrer Major i de la plaça de l’Església.  

 

 

http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/repository/municipi/festes/festa_cirera/programa-cireraelpapiol-2019.pdf
http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/repository/municipi/festes/festa_cirera/programa-cireraelpapiol-2019.pdf
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Un dia al Papiol (rutes) 

 

La Festa de la Cirera és una bona oportunitat per gaudir de les dues rutes que ofereix el Papiol. 

Del Papiol a l’Ermita de la Salut és una ruta de muntanya senyalitzada per anar a peu o en 

bicicleta des del centre urbà fins a l’ermita de la Salut, al Parc de Collserola. El Papiol Patrimoni 

és una ruta cultural urbana per alguns dels edificis i elements amb més valor arquitectònic, històric 

o artístic. Amb motiu de la festa, enguany es torna a organitzar un recorregut guiat i gratuït que 

explicarà els diferents elements que integren la ruta El Papiol Patrimoni. 

  

http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/re

pository/tematica/turisme/triptic_ruta_salut.pd

f 

http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/reposi

tory/tematica/turisme/triptic_ruta_patrimoni_02.pd

f 

 

Horari del recorregut guiat de la ruta El Papiol Patrimoni 

Diumenge 2 de juny: 11 h 

Inscripcions a l’estand de l’Ajuntament del Papiol (recinte firal) 

Sortida de la ruta amb guia: Ajuntament del Papiol 

Grups limitats per ordre d’inscripcions 

 

http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/repository/tematica/turisme/triptic_ruta_salut.pdf
http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/repository/tematica/turisme/triptic_ruta_salut.pdf
http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/repository/tematica/turisme/triptic_ruta_salut.pdf
http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/repository/tematica/turisme/triptic_ruta_patrimoni_02.pdf
http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/repository/tematica/turisme/triptic_ruta_patrimoni_02.pdf
http://elpapiol.webmunicipal.diba.cat/media/repository/tematica/turisme/triptic_ruta_patrimoni_02.pdf
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El Papiol i la Festa de la Cirera 

 
El Papiol és un poble mil·lenari que es va anar construint sobre un turó d’uns 160 m d’altura al 

voltant d’un castell del segle x. Ha esdevingut un municipi força singular dins de l’àrea 

metropolitana de Barcelona. Té una ubicació i un entorn privilegiats i està ben comunicat. La seva 

extensió és de 8,96 km2 i el seu patrimoni natural és molt ric i atractius. És una porta d’accés al 

Parc Natural de Collserola. 

 

No és un lloc de pas i, precisament per això, s’hi viu amb tranquil·litat. Conserva una personalitat i 

un tarannà propis d’un poble petit, on les relacions entre veïns són properes i familiars. Els 

papiolencs i papiolenques són molt actius i participatius. I molt esportistes. El poble té un munt 

d’entitats i associacions que dinamitzen la vida sociocultural i esportiva durant tot l’any.  

 

La Festa de la Cirera del Papiol és un esdeveniment organitzat per l’Associació de Pagesos del 

Papiol i l’Ajuntament del municipi. Va néixer el 1983, més com a festa de la pagesia (amb caràcter 

de celebració) que no pas com a fira (amb finalitats més comercials i de promoció econòmica).  

 

Els plans per al futur són que cada cop vagi prenent més caire de fira, i que a banda de la cirera 

també es promocionin altres productes de la terra i activitats com el comerç i la restauració, sense 

que perdi, però, els seus orígens.  

 

A través de la Festa de la Cirera, també es vol promocionar turísticament la localitat.  

 

------------------------------------------- 

Ubicació del recinte firal 

C. de Ca n’Esteve cantonada amb ptge. de Parellada (Pista Ludicoesportiva) 

 

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. 
 

 

 

 

 

 


