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EDITORIAL 
Albert Vilà, alcalde del Papiol

Del Papiol a Catalunya, de 
Catalunya al Papiol

Estem vivint moments històrics, 
moments que probablement seran 

recordats d’aquí a molts anys. El camí 
de la independència ja està traçat, ara 
el que cal és no perdre l’empenta, la 
decisió i la força que hem demostrat al 
llarg dels últims temps. La persistència 
de la crisi econòmica i la malenco·
nia que crea no ens ha d’aturar, però 
alhora, també ens ha d’ajudar a ser 
conscients que el problema d’encaix 
amb Espanya no és el nostre únic 
problema.

Per aquesta raó és important seguir 
treballant a tots els municipis cata·
lans, i en el nostre cas al Papiol, amb 
la mateixa decisió de sempre, amb la 
mateixa honestedat, amb la mateixa 
sensació que, efectivament, tota deci·
sió que prenem afecta els ciutadans i 
la seva qualitat de vida.

Ara estem immersos, amb els grups 
polítics del consistori, en la feina de 
treballar els pressupostos per a l’any 
2014. Hem de decidir com volem 
disposar de l’aportació individual dels 
nostres ciutadans en el benestar col·
lectiu del nostre poble. Probablement 
es tracta de la feina més important 
d’un ajuntament al llarg de l’any. 

Hem de seguir endavant amb unes 
polítiques que, per sobre de tot, sem·
pre procuren el benestar de la majoria 
de ciutadans. En la manera de fer, en 
la manera de resoldre els nostres pro·
blemes deixem una empremta de com 
pensem que ha de ser el nostre país. 
Estic convençut que com millor estigui 
el Papiol millor estarà Catalunya i com 
millor estigui Catalunya millor estarà 
el Papiol.
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L’Ajuntament del Papiol ha aprovat el 
calendari festiu per al proper any 2014 
d’acord amb la normativa reguladora 
que demana als consistoris que pro·
posin dues dates senyalades dins del 

calendari anual per a les festes locals 
dels municipis. El Papiol ha decidit 
que el proper any les festes locals tin·
dran lloc el dilluns 9 de juny i el diven·
dres 25 de juliol.

L’Agrupació de Municipis amb Trans·
port Urbà (AMTU) ha presentat els 
resultats de l’Enquesta de Mobilitat In·
terurbana que es va dur a terme durant 
els mesos de maig i juny de 2013, els 
quals estan marcats per la crisi econò·
mica i l’atur. 

El nombre de desplaçaments per 
persona i dia feiner disminueixen per 
primer cop, i passen de 2,34 (2009 i 
2011) a 2,14. Alhora, hi ha un increment 
pel que fa al grau d’ocupació del vehi·

cle privat (cotxe i motocicleta), i es pas·
sa d’1,52 a 1,83 persones per vehicle. 
L’absència de vehicle propi, sumada a 
l’absència de transport públic adequat, 
disminueix la capacitat de viatjar i, 
per tant, de treballar i/o estudiar, dels 
afectats. Una altra de les conclusions 
de l’estudi és que els ciutadans de 
l’àmbit AMTU es mouen principalment 
amb transport privat perquè no hi ha 
transport públic adequat a les seves 
necessitats.

La normativa reguladora 
del règim de participació 
als horts urbans està lles·
ta per a la seva aprovació. 
En l’elaboració han par·
ticipat un grup de papio·
lencs voluntaris i potenci·
als usuaris dels horts, així 
com diverses persones 
que, de forma desinteres·
sada, han ofert el seu as·
sessorament. 

Continuen les tasques 
d’adeqüació del terreny 
de l’antiga vinya de Cal 
Pepus.

Festes locals 2014

Resultats de l’enquesta de mobilitat 

Normativa reguladora del horts municipals
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Els programes Divendres, de TV3, i 
Els Optimistes, de Catalunya Ràdio, visiten el Papiol

)

La setmana del 18 de novembre, el Papiol ha tingut la cobertura mediàtica més gran de la seva història. 
El programa estrella de la tarda de TV3, Divendres, i el programa Els Optimistes, de Catalunya Ràdio, han 
aterrat al nostre poble per parlar d’ell a tota la seva audiència: Catalunya. La cultura, la gastronomia, el 
turisme i, sobretot, les persones del Papiol n’han estat els protagonistes. Per a qui no hagi vist o escoltat cap 
dels programes, us presentem un resum dels fets i persones més significatives que han representat el nostre 
poble en les diferents connexions que hi han fet.

COM PARLEN ELS PAPIOLENCS I 
PAPIOLENQUES
Les “Paraules en ruta” de l’escriptor Màrius 
Serra i les penyes
La connexió va començar amb l’Espartac 
Peran, el Màrius Serra i quatre papiolencs 
convidats (que van estar fantàstics) que 
van parlar de les paraules típiques del Pa·
piol: a la gent de Castellbisbal els dèiem els 
pota-rojos (perquè tenen la terra vermella 
i abans quan la gent anava amb esparde·
nyes et quedaven els peus vermells); es va 
parlar també de la famosa figa del Papiol 
(les figues del Papiol tenien molt nom) i de 

les cireres (“de les cireres del Papiol no en 
menja tothom qui vol”). També es va parlar 
del Cavall Armat, i es va explicar la seva 
història i de la dansa de les almorratxes, 
que es va dibolir al Papiol perquè un antic 
mossèn del poble va trobar que era molt 
atrevida.

Van parlar de les Escletxes (al diccionari 
català –va explicar Màrius Serra–, per de·
finir la paraula posen com a exemple les 
Escletxes del Papiol), de les bòbiles, de 
l’adreçador o d’una ensolida..., i per acabar 
de l’expressió “foc i trons”, que va inventar 
un actor del Papiol. 
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 Les penyes van tenir també el 
seu moment. Serra va cridar el nom 
de totes les que es van concentrar 
a la plaça de l’Església per ajudar 
a explicar la força d’aquest movi·
ment al Papiol. De les 23 penyes 
existents, les següents van lluir sa·
marreta: Ekipo, Els K quedem, Es-
telada, Hakuna Matata, L’embolic, 
Mistol, Piratabu i Poca feina.
 
 
EL PAPIOL I LES 
INFORMACIONS DEL 
TRÀNSIT
És bo o dolent ser conegut arreu 
per les informacions del trànsit?
Espartac Peran es va fer acompa·
nyar dels homes del trànsit Eduard 
Boet (el primer home del trànsit 
de TV3) i Miquel Piris, juntament 
amb els mateixos papiolencs que 
havien comentat amb Màrius Serra 
les paraules i frases fetes típiques 
del nostre poble. El periodista va 
situar la realitat que el Papiol és 
conegut arreu de Catalunya per les 
seves aparicions a la informació 
del trànsit. 

Estan emprenyats els papiolencs 
perquè es conegui la seva població 
només pel trànsit i no per altres co·
ses, que és una població altrament 
fantàstica? –es pregunta Peran. Els 
papiolencs hi diuen la seva: “haurí·
em de dir la carretera número tal, 
entre Martorell i Sant Feliu”… “Hau·
ríem de tenir una entrada a l’auto·
pista, per anar a Tarragona o Girona 
ho tenim malament i una cosa més 
important és la connexió de l’A-
2 amb l’AP-7, que encara no està 
acabada” (aplaudiments del públic 
papiolenc)... “Esperem que amb 
els pressupostos del gobierno del 
estado ens arribarà alguna coseta 
per acabar·ho” (encara més aplau·
diments).

El periodista Eduard Boet va afir·
mar que creia que era bo que el 
poble del Papiol no tingués entrada 
perquè així “esteu més tranquils”. 
Miquel Piris, per la seva part, va 
afirmar que el Papiol és un nom que 
sona a tots els catalans i que molts 
altres pobles no els sonen de res i 
això és bo. 

EL PAPIOL I LES 
MILLORS VERDURES DE 
TEMPORADA
Ramon Figueras i la pagesia del 
poble
Per parlar de verdures es van fer 
dues connexions amb el nostre 
poble. Es va parlar de cinc verdu·
res que estan en el millor moment 
(l’escarola, la carbassa, el calçot, el 
bròquil i l’api), les quals va ajudar a 
comentar Ramon Figueras, un dels 
nostres pagesos.
Es va parlar de la importància del 
Parc Agrari del Baix Llobregat (for·
mat per 14 municipis, entre ells el 
Papiol) i del Mercat de Pagès del 
nostre poble, una oportunitat per·
què els papiolencs i papiolenques 
puguin adquirir les millors verdures 
i fruites del poble, una aposta pel 
comerç de proximitat promociona·
da des de l’Ajuntament.

 
EL CASTELL DEL PAPIOL
L’únic castell del Baix Llobregat 
que sempre ha estat habitat
 “Aquest Castell és un dels top”, “un 
castell fantàstic”, “amb unes vistes 
espectaculars, des del mar fins a 
Montserrat”. Així va començar la 
connexió que va fer Espartac Peran 
en companyia de l’historiador Solé i 
Sabaté. “Un castell perfecte per fer·
hi una classe, per explicar els crite·
ris feudals de tota una època” –va 
prosseguir l’historiador.

Adela Mora, propietària del cas·
tell, va parlar amb Divendres, i van 
comentar també la figura del seu 
familiar Valentí Almirall, “un nom 
sagrat del catalanisme”. “Viure en 
un castell” –va dir Mora–, “és com 
viure en un trosset d’història”. La 
propietària també es va referir a 
una de les llegendes del Castell i va 
explicar que ella havia vist la figura 
d’un trobador, assassinat fa temps 
pels amos del Castell, a través d’un 
retrovisor del seu cotxe.

 Vam veure també una col·lecció 
d’armes de l’època carlina, el sar·
còfag d’en Galceran del Papiol, 
amb una mesura que tenia la llar·
gada de la seva espasa, i també es 
va parlar de Valentí Almirall (1841·
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1904) com un dels “personatges  
(va explicar l’historiador Solé i 
Sabaté) clau que expliquen moltes 
formes de pensar de nosaltres ma·
teixos”. 

 
CEMENTIRIS D’ÚLTIMA 
GENERACIÓ
Cementiri del Parc de les Roques 
Blanques
El programa també va parlar del 
cementiri de Roques Blanques, “un 
cementiri d’última generació”, amb 
Joan Ventura, director dels cemen·
tiris Àltima, director del cementiri 
durant 12 anys i membre d’una nis·
saga que porta 300 anys dedicats 
als serveis funeraris. Al llarg de la 
conversa es va parlar de les millor 
maneres d’enterrar i acomiadar els 
nostres éssers estimats.

 
RECOMANACIONS DEL 
PAPIOL
Maria Teresa Ahicart, la recomana-
dora del Papiol
La jutgessa de pau del poble, Maria 
Teresa Ahicart, va ser l’encarregada 
d’explicar el poble a l’audiència. Des 
del Castell del Papiol fins al passeig 
pel Llobregat.

El passeig va començar al nucli 
antic i va passar per la Casa de Pe·
dra, l’església, cal Musclaire (“on hi 
viu una gent meravellosa”) i l’Esbar·
jo. Va passar per les Escletxes (“tota 
la joventut del poble hi ha anat a 
córrer per dins”) i pel Parc Natural 
de Collserola. Per acabar, al riu Llo·
bregat, una zona recuperada per a 
la gent on “ara s’hi fan passejades, 
s’hi va amb bicicleta, s’hi veuen les 
aus...”. 

“Al Papiol –va concloure Ahicart–, 
a la gent que ha vingut de fora se’ls 
ha acollit molt bé... El 60% ha vin·
gut de fora i ara tots som del poble... 
Som un poble molt hospitalari”.

L’OFICI D’ORGUENER
Amb Gerhard Grenzing, l’orguener 
del Papiol
Espartac Peran va entrevistar Ger-
hard Grenzing com l’home més 

conegut del Papiol, l’orguener amb 
encàrrecs a mig món, un especialis·
ta reconegut d’àmbit internacional. 
“Porto 40 anys treballant al Papiol”, 
va explicar Grenzing. Va recordar el 
seu primer espai, al cine antic del 
poble, fins al seu actual emplaça·
ment al Polígon Industrial del nostre 
poble que va definir com “una illa 
de so”. 

Ja de nen li agradava el so dels or·
gues, “escoltava el so dels orgues en 
el vent”... Per a Grenzing, sentir l’or·
gue és el que “més s’apropa a la fe·
licitat”. La connexió, l’última que es 
feia des del Papiol, va acabar amb 
la sintonia del programa Divendres 
tocada amb un petit orgue. 
  
 
DIVENDRES ÉS DIVENDRES
Els Optimistes canten a TV3
Divendres, l’última dia de protago·
nisme papiolenc a TV3, el públic 
convidat va ser del nostre poble i 
els optimistes, Àngel Llàcer i Manu 
Guix, que al matí havien fet el pro·
grama des de la Biblioteca Munici-
pal del Papiol Valentí Almirall, van 
cantar una cançó composada espe·
cialment per al Papiol:

És dels pobles més famosos 
del país,

cada dos per tres a la televisió...
A la informació del trànsit

és el protagonista de cada retenció.
Els habitants estan una mica farts
diuen que tenen altres coses que 

els fan ser especials;
de fet, és el poble on el 

Sergio Ramos
acaba tirant el penals.

El Papiol és un poble ben bonic 
regat pel Llobregat.

Vés al Papiol,
anar-hi és tocar el cel i 

marcar un gran gol.
Al Papiol la gent és optimista 

i et farà costat.
Vés al Papiol,

anar-hi és tocar el cel i 
marcar un gran gol.

 
“Al Papiol, moltes gràcies per aques·
ta setmana!!!” Y



Primer, el Papiol

Ja hem passat dos anys de 
les últimes eleccions mu·

nicipals i tot i governar sense 
majoria absoluta, ja hem acon·
seguit assolir la major part del 
nostre programa. Seguirem 
treballant amb força fins l’úl·
tim dia del mandat, però tam·
bé estem preparant ja el que 
ens agradaria que passés al 
Papiol en un futur.

Hem decidit començar a 
preparar el nostre programa 
per al futur del Papiol. Creiem 
que l’equip de Junts i la gent 
que setmana rere setmana col·
labora per fer millor el Papiol 
són la clau del nostre partit 
polític; també entenem, però, 
que el seu lideratge és impor·
tant. Per aquesta raó hem pen·
sat a convocar unes eleccions 
primàries per escollir el que 
serà el cap de llista de Junts 
a les properes eleccions... Es 
proposaran dos candidats que 
seran escollits en un procès de 
primàries obertes al poble.

Bon any i bon Nadal.

Temps de crisi

En temps de crisi, tots els 
problemes es multipli·

quen. Cada dia hi ha notíci·
es noves que intranquil·litzen 
la ciutadania: s’incrementa 
la pobresa, la reforma de les 
pensions que afecta els pen·
sionistes presents i futurs, és 
a dir a tothom, el tancament 
dels ajuts per als plans d’ac·
tuació individuals, o sigui els 
usuaris dependents, és a dir, 
els més febles i necessitats... 

Veiem com en nom de la 
crisi es desmunta el benestar 
en quatre dies, un benestar 
que ha costat anys de lluites 
socials i d’esforços de mol·
ta gent. Cal estar preocupats 
pel tema del dret a decidir, 
però és urgent resoldre els 
problemes vitals dels ciuta·
dans i ciutadanes des de tots 
els àmbits de l’Administració. 
Nosaltres, com a Ajuntament, 
en què hi podem ajudar? Tots 
som responsables de respon·
dre aquesta pregunta.

Bon Nadal i bon any.

Un començament 
amb intensitat

Equest curs ha començat 
amb molta intensitat per a 

tots els catalans, després del 
participatiu esdeveniment or·
ganitzat per l’ANC en què cen·
tenars de milers de catalans va·
ren sortir al carrer cívicament 
a mostrar al món que som un 
poble que vol viure en llibertat. 
Per aquest motiu volem fer un 
agraïment a tots els papiolencs 
i catalans que van participar a 
l’acte i, evidentment, a l’ANC 
com a organitzadors. 

Ara és el torn dels nostres 
polítics i després del debat de 
Política General al Parlament 
de Catalunya: s’augura un 2014 
mogut i intens.

També volem aprofitar 
aquest espai per agrair les tas·
ques fetes pel Papiol a la Tona 
Garriga, a la Carme Puigdo·
llers (extreballadores de l’Es·
cola Bressol) i a en Pere Vives, 
(exdirector de la Ràdio Munici·
pal). A ells, moltes gràcies per 
la feina feta; lamentem la seva 
sortida. Bon any 2014 i bon 
Nadal.

Esquerra inicia 
la campanya pel sí 

Estem vivint en primera 
persona un procés histò·

ric cap a la llibertat nacional. 
Des de la secció local d’Es·
querra continuem treballant 
cada dia per oferir·vos, a tots, 
un projecte municipal engres·
cador, amb el segell d’Esquer·
ra, que ens permeti arribar a 
les eleccions municipals del 
2015 amb la força necessària 
per ajudar el poble i el país 
en aquest moment transcen·
dental.

La nostra feina del dia a 
dia en les nostres diferents 
reunions, a l’Ajuntament, a la 
comarca, amb els qui tenim 
més propers..., ens permet 
defensar amb credibilitat i 
confiança per què volem la in·
dependència.

El proper 14 de desembre 
de 2013 a les 18 h a l’Audito·
ri del Fòrum de Barcelona es 
farà l’Acte Nacional d’Inici de 
Campanya pel Sí. Bon Nadal i 
bon any 2014. 
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Notícies institucionals 
Nou regidor a CiU. Conver·
gència i Unió del Papiol ha fet un can·
vi en el seu equip de regidors: Oriol 
Vilaseca ha renunciat a la seva acta 
de regidor i el seu lloc l’ha ocupat 
Amilcar Zenen Nicola. El mateix grup 
polític de CiU El Papiol ens el presen·
ta: “Amilcar Zenen Nicola Villagran, 
un exemple d’integració a la societat 
catalana. Nascut a l’Uruguai fa 47 

anys, en fa 28 que viu al Papiol, casat amb una papiolenca i 
pare de dos fills. 

Col·labora en moltes entitats lúdiques i esportives del Pa·
piol. Cal destacar la seva persona amb una gran iniciativa, 
capacitat per col·laborar i compromís amb el seu poble”. Con·
vergència i Unió també vol “agrair la feina feta a l’Oriol Vilase·
ca, el nostre regidor. Li desitgem molta sort en el seu projecte 

empresarial endegat fa un parell d’anys a l’estranger i donem 
la benvinguda al nou regidor Amilcar Nicola”.

L’Informatiu de TVE es fa ressò de la mesu-
ra pionera sobre la plusvàlua.  L’Informatiu de TVE·

Catalunya es va fer ressò de la mesura pionera sobre la plusvàlua 

que va impulsar l’Ajuntament del Papiol ja fa uns anys. 

Ara molts ajuntaments catalans s’hi estan sumant i el fet 

que els desnonaments tornin a ser notícia ha tornat a posar 

el nostre poble, el primer de Catalunya que va adoptar aques·

ta mesura, d’actualitat. TVE·Catalunya va entrevistar l’alcalde 

del Papiol i va emetre un tall en què Albert Vilà afirmava el 

següent: “una plusvàlua és en el fons un increment del valor 

del terreny, per tant, és absurd que una persona que no té cap 

increment, sinó a l’inrevés, que li prenen allò pel qual ella ha 

apostat, hagi de pagar. El que vam fer era de justícia”.



El nou instrument del taller de Ger·
hard Grenzing és el més gran i in·

novador que ha construït el taller de 
l’orguener, alhora que és també l’orgue 
mecànic més gran construït mai a Ca·
talunya. Té 12 metres d’altura i fa 30 
tones de pes; té 4 teclats, 86 registres 
i 5.055 tubs. La seva ubicació final serà 
la sala de concerts Maison de France de 
París, seu de notables formacions com 
l’Orchestre National de France, l’Orches·
tre Philharmonique, Choeur i la Maîtrise 
de Radio France. 

Entre els dies 7 i 10 de novembre, el 

taller de Gerhard Grenzing, amb la col·
laboració de l’Ajuntament del Papiol i 
Radio France, ha presentat el nou orgue 
en societat, a través d’una taula rodona 
i tres concerts gratuïts i oberts a tots els 
públics.

El cap de setmana del 9 i 10 de novem·
bre han tingut lloc tres concerts oberts 
a tots els públics amb la participació de 
diferents organistes de diversos països. 
El dijous 7 ha tingut lloc una taula rodo·
na per a professionals que ha convocat 
més de 100 professionals del món de la 
música de tot Europa. Y
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L’orgue mecànic més gran 
construït mai a Catalunya

o

Gerhard Grenzing presenta el seu nou instrument 

La política és pedagogia 

Els usuaris de la 
Deixalleria premiats

A   final de novembre els alumnes de 
5è i 6è de primària de l’Escola Pau 

Vila van visitar l’Ajuntament. Amb el 
convenciment que ‘la política és, primer 
de tot, pedagogia’, l’alcalde, Albert Vilà, 
i diferents regidors van ensenyar el 
consistori als alumnes i van explicar·los 
les feines principals dels tècnics i polítics 

que hi treballen. Els nois i noies de l’Escola 
Pau Vila també van tenir l’oportunitat de 
preguntar a l’equip de govern diverses 
qüestions del seu interès. Entre d’altres, 
els alumnes van preguntar si seria 
possible il·luminar millor la zona esportiva 
o van demanar un cartell de ‘Benvinguts al 
Papiol’ a l’entrada del poble. Y

L’orgue té 12 metres d’altura i pesa 30 tones.

Aquest mes de novembre va tenir lloc 
el lliurament dels premis als millors 

usuaris de la Deixalleria Municipal del 
Papiol. La regidora de l’Àrea de Sanitat 
i Medi Ambient, Olga Meca, va lliurar un 
diploma i una capsa de productes eco·
lògics frescos als premiats, alhora que 
va agrair·los la seva implicació per aju·
dar a fer un Papiol més responsable en 
la conservació del nostre medi ambient. 

Els premis per haver anat més vega·
des a portar materials a la Deixalleria 
van ser per: Steven Fisher i Mercè Roig 
Padrós (particulars); El Jardinet del Pa·
piol i Diego Galera (petits industrials), i 
Ferreteria Vicenç Devesa i Llar d’Infants 
El Cucut (petits comercials).

Algunes dades interessants sobre la 
Deixalleria (2012):

· Les entrades l’any 2012 han dismi·
nuït respecte de l’any anterior, per la 
crisi econòmica.

· Un 50,6% de les sortides han estat 
de materials recuperables.

· Respecte dels anys anteriors, s’ob·
serva una disminució del rebuig. Només 
un 8,9% de rebuig va a l’abocador, un 
tant per cent molt baix respecte a la res·
ta de deixalleries. Y

Els premiats, amb la regidora.

L’alcalde parla amb els alumnes.
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El servei de Premsa de l’Ajuntament 
del Papiol edita cada setmana un 
butlletí digital per a totes aquelles 
persones que vulguin seguir de prop 
l’actualitat de la gestió del mateix 
Ajuntament del Papiol. Aquest butlletí 
digital conté la suma de les últimes 

novetats tant d’agenda, com del tauler 
d’anuncis, com de les notícies del web 
municipal. S’enviarà a la gent que 
així ho sol·liciti via correu electrònic. 
Podeu apuntar·vos al butlletí digital 
al mateix web de l’Ajuntament, a 
l’adreça www.elpapiol.cat.

bUTLLETÍ DIGITAL DE L’AJUNTAMENT
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L’Ajuntament del Papiol organitza el 
Mercat de 2a mà i d’intercanvi. De 9h 
del matí a les 14h.

Els alumnes de l’Escola Municipal de 
Música Miquel Pongiluppi afinaran 
els instruments pel seu clàssic con·
cert de Nadal. Al gimnàs de l’Escola 
Pau Vila, a les 19h.

MERCAT 
DEL TRASTO

CONCERT 
DE NADAL

15 
desembre

19 
desembre

FESTA MAJOR D’HIVERN

CAVALCADA 
DE REIS

Del 9 al 20 de desembre. Exposició a la sala 
d’actes de la Biblioteca amb una selecció de 
fotografies del papiolenc Pere Roig.
11 de desembre. “El Greco i la Valoració del 
Color”. Una nova sessió d’art a càrrec de la 
pintora local Luisa García·Muro.
Dissabte 14 de desembre. Nova sessió del 
taller de ganxet per a principiants que té lloc 
cada quinze dies a càrrec de Benita Pérez.

Uns dies de festa de caire tradi-
cional dedicats a la patrona del 
Papiol, santa Eulàlia de Mèrida, 
amb el clàssic Concert de santa 
Eulàlia, organitzat per la Socie·
tat Coral La Perdiu i la missa de 
Festa Major a l’església del po·
ble. Dissabte 14 de desembre hi 
haurà tambè un Correfoc.

El 5 de gener al vespre arriben els Reis. Com cada any celebra·
rem una festa de benvinguda a Ses Majestats els Reis d’Orient 
perquè tots els més petits puguin gaudir d’una nit màgica. Us hi 
esperem!!!

9 
desembre 

10 
desembre 

5
gener 
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bIbLIOTECA MUNICIPAL DEL 
PAPIOL VALENTÍ ALMIRALL


