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Els partits de tenis, així com els enfrontaments 

al pavelló entre solters i casats van animar

les competicions esportives.

El tir amb arc va ser  una de les

proves estrella pels més petits així

com la gimcana infantil.

DIVENDRES 18

Lloc: pistes de tennis
Hora: 19.00 a 22.00 h
Organitza: Club de Tennis El Papiol

FINALS TENNIS

Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 20.00 a 22.00 h
Organitza: 
Club Bàsquet El Papiol

SOLTERS 
VS CASATS

Gent de Festa!
Pares i mares, fills i filles, avis i avies, grans i petits, rics i pobres, alts i baixos,
grassos i prims. D’esquerres i de dretes, sants i pecadors, homes i dones, amb el
nas gran i amb el nas petit, amb penya i sense penya, del Barça i de l’Espanyol
(sempre després de la Unió Esportiva Papiol)... Tots hi érem a la Festa Major del
poble ja que, si alguna cosa té la celebració més destacada de l’any, és la seva
unanimitat. Tots els vilatans volem celebrar-la d’allò més bé !!!
Aquest seguit de fotos que ocupen la part alta d’aquesta revista especial Festa
Major ’08 vol ser un homenatge a totes aquelles persones que fan més gran les
festes amb la seva presència cívica, respectuosa i alegre.
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El matí d’escalada a les 

Escletxes va seduir a pares

i fills que es van posar el

casc disposats a fer totes

les parets d’aquest espai

natural privilegiat

El tir al plat també és un es-

port amb molts adeptes,

però l’esport rei és el futbol.

DISSABTE 19

Lloc: davant del Pavelló Municipal
Hora: 10.00 a 12.00 h
Organitza: Club Bici Muntanya El Papiol

I ARA GIMCANA INFANTIL
AMB BICI

Lloc: pista de tir amb arc
Hora: 10.30 a 12.00 h
Organitza: Club d’Arquers El Papiol

COMPETICIÓ/ EXHIBICIÓ 
DE TIR AMB ARC
+ PRÀCTICA INFANTIL 
DE TIR AMB ARCH

Lloc: Pavelló municipal
Hora: 17.00 a 18.30 h
Organitza: Orange Club Esportiu Papiol

COMPETICIONS TÈCNIQUES
INFANTILS

Lloc: Pavelló Municipal
Hora: 18.30 a 21.00 h
Organitza: Orange Club Esportiu Papiol

PARTIT DE FUTBOL SALA DE
FESTA MAJOR

Lloc: pistes de tennis
Hora: 19 a 22  h
Organitza: Club de Tennis El Papiol

FINAL DOBLES

DIUMENGE 20

Lloc: La Plana
Hora: 9.00 h
Organitza: Societat de Caçadors “El Puig”

ESMORZAR POPULAR
+ COMPETICIÓ DE TIR AL PLAT

Lloc: Paratge Les Escletxes
Hora: 11.00 a 13.00 h
Organitza: GEP

ESCALADA INFANTIL

Lloc: Rambla de Catalunya
Hora: 14.30 h
Organitza: Esport Base del Papiol
Col·laboren: Entitats esportives del Papiol

GRAN PAELLA POPULAR
Col·labora: CEM El Papiol i Llop Gestió

MULLA’T!



Jordi Lorenz, el

millor arquer del

Papiol i un dels

millors del món

va ser l’encarregat

de fer el pregó

d’aquest any, que

va acabar amb una

brillant demostra-

ció de la seva peri-

cia amb l’arc.
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DIJOUS 24

Lloc: Plaça Gaudí
Hora: 19.00 h

VIATGE INAUGURAL 
DEL TREN DE LA FESTA
MAJOR

Lloc: Plaça Gaudí
Hora: 20.00 h
Escola Municipal de Música M.
Pongiluppi
Direcció: Kàtia Riera

BATUCADA DEL PAPIOL 
DE FESTA MAJOR

Lloc: Plaça Gaudí
Hora: 20.30 h

PRESENTACIÓ DE PENYES 
DEL PAPIOL

Lloc: Ajuntament
Hora: 21.15 h
A càrrec de: Jordi Lorenz i Jornalet
Tetracampió d’Espanya de tir amb arc

COMENÇA LA FESTA... 
EL PREGÓ

Lloc: Pati CEIP Pau Vila
Hora: 22.30 h
Organitza: UE El Papiol

GRAN BINGO DE FESTA
MAJOR

Lloc: Bosc del Blanc - Espai Jove
Hora: 23.00 h

A CÀRREC DE GOSPEL
FIVE CONCERT GOSPEL

Lloc: Bosc del Blanc - Espai Jove
Organitza: Penya Ekipo
A càrrec del grup: KAHALA

CONCERT RUMBA

Si encara vols marxa...

NIT DE PENYES
El trenet i  la batucada son dos clàssics de festa major

que no poden faltar i que (tot i el xàfec que va caure al

iniciar-se les festes) va congregar a molta gent.



El correfoc i el ball de festa 

Major son dos dels espectacles

que reuneixen més gent. 

El primer sedueix als més joves

i el segon és ple de gent ma-

dura amb ganes de recordar

les seves melodies preferides.
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DIVENDRES 25

Lloc: CEM El Papiol
Hora: 11.00 a 13.00 h

REMULLA’T A LA PISCINA

Lloc: Pati CEIP Pau Vila
Hora: 19.00 h
A càrrec de l’ORQUESTRA MARINA

CONCERT DE FESTA MAJOR

A càrrec d’Orquestra i Cobla Marina (Sessió curta)

SARDANES DE FESTA MAJOR

Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 19.00 a 21.00 h
Organitza: Penya Poca Feina

BATALLA BLANCA

Lloc: Plaça de Catalunya
Hora: 21.30 h
Amb la participació dels Diables del Papiol, 
del Cavall Armat del Papiol i dels Grallers 
i Timbalers del Papiol.

CORREFOC DE FESTA MAJOR

Lloc: Pati CEIP Pau Vila
Hora: 23.30 h
A càrrec de l’ORQUESTRA MARINA

BALL DE FESTA MAJOR

Lloc: Bosc del Blanc - Espai Jove
Hora: 23.30 h
Organitza: Penyes Ocho i Barnie
A càrrec dels grups: 
ZÁNGANOS, IN VAIN, SOTA DE PALOS

CONCERTS

Lloc: Bosc del Blanc - Espai Jove
Hora: 02.00 h
A càrrec de FUNDACIÓN NO HAY MANERA

CONCERT JOVE

Si encara vols marxa...

NIT DE PENYES

2008



DISSABTE 26

Lloc: Gimnàs CEIP Pau Vila
Hora: 11.00 h
Organitza: Penya Los Mitos

TORNEIG PING-PONG

Lloc: CEM El Papiol
Hora: 11.00 a 13.00 h
a càrrec de Quitxalla

TALLERS INFANTILS

Lloc: CEM El Papiol
Hora: 13.00 h

REMULLA’T A LA PISCINA

Lloc de sortida: Plaça Gaudí 
(La Florida)
Hora: 18.00 h
Organitza: Penya Orange

IV RUTA ORANGE 
DEL PAPIOL

Lloc: Bosc del Blanc
Hora: 19.00 h
A càrrec del grup: PEP LÓPEZ 
I SOPARS DE DURO

ESPECTACLE INFANTIL

Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 20.00 h
A càrrec de la Cobla CANIGÓ

BALLADA DE SARDANES

Lloc: Pati CEIP Pau Vila
Hora: 24.00 h
A càrrec de l’ORQUESTRA LA
MANDOLINA

BALL DE CONFETI

A continuació,
Organitza: Penya Porronet

PORRONET MUSIC TOUR
+ NIT DE PENYES

La ruta Orange del Papiol, 

acompanyada de molts joves 

que no es van voler perdre 

la seva quarta edició.
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El Ball del Confetti és una de les nits més

participatives i populars d’aquests dies

de Festa al poble de la mateixa manera

que li passa al la Piscina.
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La gimcana de penyes

és un dels actes més di-

vertits i s’ha fet un lloc

molt important dins el

programa de la Festa

Major del Papiol.

Els trabucaires  van anunciar

que la Festa era a punt per la

seva última sessió que va

concloure amb el sempre desit-

jat Castell de focs.

DIUMENGE 27

Organitza: Penya Ekipo

DESPERTAR

I abans d’anar a dormir, escalfa la panxa

XOCOLATADA PER A TOTHOM

Lloc: Ajuntament
Hora: 11.00 h

CERCAVIL A IN FANTIL FLIC FLAC

Lloc: Església Parroquial de Santa Eulàlia
Hora: 12.15 h

MISA DE FESTA MAJOR

Organitza: Societat Coral La Perdiu

PETIT CONCERT DE CANT CORAL

Lloc: Ajuntament
Hora: 17.00 h

TRABUCAIRES DE MANRESA
+GIMCANA DE PENYES

Lloc: Plaça de l’Església
Hora: 17.30 h
Organitza: Penya Despertaferro

ESTIRAR LA CORDA

A continuació,
Lloc: Plaça de l’Església
Organitza: Penya Porronet

CONCURS DE TITIUS

Lloc: C/ Carme
Organitza: Penya El Rot

CORRE LA PALLA

A continuació
Lloc: Parc del Centre
Organitza: Penya El Tro

DEIXA’T ANAR

Lloc: Pati CEIP Pau Vila
Hora: 22.30 h
A càrrec del grup SEL VA BIG BAND

CONCERT SINATRA

Lloc: Camp municipal de futbol
Hora: 00.15 h
Sempre que les autoritats autonòmiques ho
permetin

CASTEL DE FOCS DE FI DE FESTA

2008



L’ofrena del PPL’ofrena d’ICV

11 DE SETEMBRE

El dia 11 de Setembre a la una del
migdia es van reunir davant del mo-

nument a Rafael Casanova del Papiol
prop de 150 persones que volien cele-
brar públicament la Diada Nacional de
Catalunya. Com ja és habitual els grups
polítics del poble, tant els que tenen re-
presentació al consistori com els que
no, van fer la ofrena floral al monu-
ment. Junts pel Papiol, Esquerra Repu-
blicana de Catalunya, Convergència i
Unió, el Partit dels Socialistes de Catalu-
nya, Iniciativa per Catalunya i el Partit
Popular van ser-hi presents.
L’ alcalde Albert Vilà va fer el discurs ins-
titucional marcat pel tema del finança-
ment i de la crisi econòmica, així com
pel centenari de la bandera estelada. De
la crisi l’alcalde Vilà va destacar que “tot
comptant amb les mides que adopten les
autoritats econòmiques i les solucions
que assenyalen els experts, crec que
d’aquesta crisi n’hem de sortir com sem-
pre hem fet els catalans: amb treball,

amb constància i amb aquesta força que
sempre hem mostrat col·lectivament i
que ens ha permès reeixir davant de to-
tes les amenaces.  Això sí, hem d’estar
atents i l’Ajuntament el primer –va pun-
tualitzar -, per atendre i ajudar en la
mida de les nostres possibilitats a aquells
que puguin quedar més afectats per l’ac-
tual moment i tinguin problemes per co-
brir les seves necessitats primàries”.

100 anys d’estelada 
L’alcalde va recordar que aquest any es
commemoraven els 100 anys de la ban-
dera estelada, “una bandera que com-
pleix el seu primer segle de camí mentre
els ideals que la van motivar segueixen
intactes i mirant el futur per fer-se algun
dia realitat”. L’estelada, de la mateixa
manera que en molts altres consistoris,
va ser penjada del balcó de l’Ajuntament
en suport a aquesta celebració.
Albert Vilà també va parlar del Papiol.
Va afirmar que “tal i com es procura fer

a Catalunya, també al Papiol hem de
caminar junts i crec que els últims me-
sos hem fet un bon esforç entre totes
les forces polítiques. Apostant per una
manera constructiva d’exercir la plura-
litat de forma que augmenti la qualitat
de la nostra democràcia local i perquè

sigui quin sigui el lloc des del que tre-
ballem al servei del poble ens pu-
guem identificar satisfets amb aquest
nou Papiol que anem construint dia 
a dia”. 
L’acte va finalitzar a dos quarts de dues
amb un emotiu cant dels Segadors.

L’ofrena de Junts

La diada més reivindicativa

100 anys de l'estelada:
la bandera de combat
La necessitat de la creació d’una bandera de combat, pren forma definitiva a tra-
vés de la inspiració de l’activista i polític Vicenç-Albert Ballester, l’any 1918. En si-
gnar-se aquell any l’armistici de la primera guerra mundial i amb l’esclat de l’apa-
rició de nous estats a Europa, uns joves propers a la Unió Catalanista i pertanyents
al semiclandestí Comitè Pro-Catalunya, del qual Ballester n’era el president, apro-
fitaren el moment polític per internacionalitzar el fet nacional català utilitzant la
bandera de l’estel solitari. Dins d’aquest grup, Ballester hi creà o inspirà la senyera
estelada, perquè tan els catalans com les potències estrangeres visualitzessin clara-
ment les aspiracions independentistes de Catalunya.
La quadribarrada tradicional els quedava curta en soler lluir al costat de l’espa-
nyola que la neutralitzada ideològicament. “L’estelada” en canvi, es convertiria
en la nova bandera de la Catalunya insurrecta, fins que aquesta recuperés la inde-
pendència, moment que retornaria, en paraules del propi Ballester, “de bell nou
la bandera de les quatre barres, la Bandera Catalana, sense estels, sense blaus,
però amb tots els honors. Ben alta, ben dreta i ben sola!”.
El fet d’haver-hi un estel i un triangle en la nostra bandera de lluita, no és un fet ca-
sual. La simbologia del l’estel solitari simbolitza, per ell mateix, la llibertat, i en la
bandera, la independència del país que representa. El triangle equilàter representa
l’estabilitat i la simplicitat. Tradicionalment, és el símbol de la divinitat. 

(www.estelada.cat)

L’ofrena d’Esquerra

L’ofrena de CiU

L’ofrena del PSC

L’estelada, al balcó de l’Ajuntament



L’alcalde Albert Vilà 

al llarg del seu parlament

2008 9

El discurs de l’Alcalde
Bon dia:
Vull en primer lloc saludar-vos i felicitar-
vos per formar part del grup de catalans,
cada vegada més extens, que conside-
rem que la significació de l’11 de setem-
bre és un motiu més que suficient per a
mobilitzar-se i donar relleu als actes amb
els que, a tots els punts de la nostra geo-
grafia  i al llarg de tot el dia, celebren la
Nostra Diada Nacional.
L’Onze de Setembre és un dia adequat
no només per parlar i reflexionar sobre
les qüestions de llarg abast que preocu-
pen als catalans sinó també sobre
aquells problemes que ens afecten en el
dia a dia de la nostra vida col·lectiva i
pels que exigim solucions.
El problema cabdal d’aquest moment
per la butxaca de Catalunya i la de tots
els catalans és l’econòmic. El problema
cabdal d’aquest moment és el finança-
ment. 
Com a catalans, ens molesta i no podem
acceptar que essent un dels territoris
capdavanters en matèria econòmica i
també uns dels que més contribueixen a
la solidaritat amb la resta dels territoris
de l’estat haguem de patir grans man-
cances en les nostres dotacions escolars i
sanitàries. 
Ens molesta que les nostres carreteres si-
guin les més carregades del estat per
falta d’inversions en noves vies i que pa-
teixin els peatges mes cars. 
Ens molesta el retràs en el traspàs de Ro-
dalies amb les dotacions econòmiques
necessàries per poder donar resposta a
les necessitats de transport dels que vi-
vim a l’Àrea Metropolitana. 
Ens molesta i no podem acceptar que
des de Madrid el govern central es desdi-
gui dels acords i dels terminis que va ac-
ceptar el mateix Congrés dels Diputats
quan es va aprovar l’Estatut.
I també ens molesta que el que va apro-
var en referèndum el poble de Catalu-
nya estigui des de fa mesos en mans
d’un Tribunal Constitucional despresti-
giat pel comportament d’algun dels seus
membres i essent amenaçat contínua-
ment amb retalls i rectificacions.

Fa pocs dies al diari el Punt, Jordi Cabré
glossava les paraules del candidat a la
presidència dels Estats Units Barak
Obama quan va acceptar la nominació
demòcrata i va dir a tots els americans,
al referir-se al seu país, que “nosaltres
som millor que tot això”. 
Doncs jo també ho vull dir de la situació
en la que es troba Catalunya: nosaltres
som millor que tot això que ens està suc-
ceint, els catalans som millors que tot
això i ens mereixem alguna cosa molt
millor. 
Quan no es fan els deures en el moment
adequat les conseqüències son negatives
i això és el que ara ens passa amb la crisi

econòmica. Si el nou finançament ha-
gués estat resolt la primera quinzena
d’agost, tal i com estava marcat, la
conjuntura actual seria una mica dife-
rent i no ens plouria tant sobre mullat.  I
jo no hauria de dedicar tant d’espai del
meu discurs a la qüestió econòmica.
Per tot el que s’està dient i publicant, sa-
bem que les administracions locals po-
den ser de les que més pateixin per l’ac-
tual crisi. Hi ha hagut ajuntaments que
aquests últims anys han fomentat que
en el seu terme municipal es construís
intensivament sense planificació racio-
nal. ¿Recordeu el
model desarrollista
que nosaltres vam
rebutjar en el nos-
tre pla estratègic?
Ara els ajunta-
ments que van
optar per un mo-
del d’aquest tipus
han d’afrontar el
finançament dels
nous serveis i
molts d’ells ja

s’ha gastat els diners que van gua-
nyar amb les noves construccions.
El més greu, però, és que també els
ajuntaments que hem evitat aquests
tipus de pràctiques ens podem veure
afectats per la situació. 
Des de la Federació Catalana de Mu-
nicipis i d’acord amb l’Associació Ca-
talana de Municipis s’ha demanat que
l’estat suprimeixi l’IVA de les obres pu-
bliques que es realitzin. Seria una bona
mida. També s’ha proposat que aug-
menti la capacitat d’endeutament dels
Ajuntaments. En tot cas, el que cal és
que la part en els pressupostos que va
als municipis no tinguin retallades i

s’apliquin al coefi-
cient d’augments
previstos. 
¿Com sortirem de la
crisis? Aquest dies és
un tema recurrent
en moltes converses
i molts es pregunten

i ens preguntem com s’ha de solucionar.
Tot comptant amb les mides que adopten
les autoritats econòmiques i les solucions
que assenyalen els experts, crec que
d’aquesta crisis n’hem de sortir com sem-
pre hem fet els catalans: amb treball, amb
constància i amb aquesta força que sem-
pre hem mostrat col·lectivament i que
ens ha permès reeixir davant de totes les
amenaces.  Això sí, hem d’estar atents i
l’Ajuntament el primer, per atendre i aju-
dar en la mida de les nostres possibilitats
a aquells que puguin quedar més afectats
per l’actual moment i tinguin problemes
per cobrir les seves necessitats primàries.

Hem dit que aquest 11 de se-
tembre és també un dia
per reflexionar sobre
qüestions de més llarg
abast i això queda refor-
çat perquè aquest any
2008 es commemora
que ja fa un segle des de
la creació de la bandera
estelada. 
Com ja sabreu molts
Ajuntaments del país
commemoren avui aquest
fet protagonitzat per un
grup de catalans encapça-
lat per Vicenç-Albert Bal-
lester que havien lluitat a
La Habana defensant els
valors de la llibertat, la
igualtat i la fraternitat i van
voler incorporar aquests va-
lors a la bandera de Catalu-
nya afegint-hi el triangle i
l’estel. 

L’estel solitari significa la lli-
bertat i el triangle blau és el que aporta a
la bandera la simplicitat i l’estabilitat,
tres valors que en molts aspectes encara
tenim pendents en el nostre horitzó fu-
tur i per aquesta raó té caràcter de ban-
dera de combat. La bandera estelada
compleix el seu primer segle de camí
mentre els ideals que la van motivar se-
gueixen intactes i mirant el futur per fer-
se algun dia realitat.
Com va deixar escrit el propi Ballester
“En aquell moment tornarà a onejar de
bell nou la bandera de les quatre barres,
la bandera catalana, sense estels, sense
blaus però amb tots els honors, ben alta,
ben dreta i ben sola”.
Acabo ja, aquest parlament, amb una úl-
tima reflexió pel que fa a El Papiol.
Penso que tal i com es procura fer a Ca-
talunya, també al Papiol hem de cami-
nar junts, crec que els últims mesos hem
fet un bon esforç entre totes les forces
polítiques per anar senyalant aquelles
qüestions que son bones per el nostre
poble i per les que volem treballar
conjuntament i les hem destriat d’altres
que són menys fonamentals. Penso que
aquesta és una manera constructiva
d’exercir la pluralitat de forma que aug-
menti la qualitat de la nostra democrà-
cia local i perquè sigui quin sigui el lloc
des del que treballem al servei del poble
ens puguem identificar satisfets amb
aquest nou Papiol que anem construint
dia a dia. 

Moltes gràcies per ser aquí i per fer de
l’11 de setembre al nostre poble un dia
més gran.
Visca el Papiol i Visca Catalunya

“No podem acceptar que el govern
central es desdigui dels acords i terminis
que es van aprovar amb l’estatut”



NOTÍCIES

Instal·lada la gespa artificial 
al Camp Municipal de Futbol

El Camp municipal de futbol del Papiol
ja està cobert pel mantell de la gespa arti-
ficial. A partir d’aquest mes d’octubre
estaran acabats la totalitat
dels arranjaments que s’hi
estan realitzant. Unes
millores que transformen
les instal·lacions esportives
del poble dotant-les de més
qualitat. El camp de gespa
serà utilitzat pels equips de
futbol del Papiol i per els
equips de l’Esport Base. La
superfície del camp te pinta-
des les línies d’un terreny de
joc per a futbol 11 i de dos
camps de futbol 7. La gespa
artificial és un tipus de superfí-
cie sintètica que contribueix a
estalviar mils de litres d’aigua
en manteniment i s’ha situat a l’actuali-
tat com a la millor alternativa ecològica a
la gespa natural.
El contracte de la direcció facultativa i
l’execució de les obres corresponents a la

remodelació i pavimentació amb gespa
artificial del camp municipal de futbol

del Papiol va ser ad-
judicat a l’empresa
Poligras Ibérica per
un import de qua-
tre-cents mil euros.

ESPORT CATEGORIA ANY NAIXEMENT DIES I HORARIS D’ENTRENAMENTS I LLOC DIA I HORARI aprox. Partits a casa

FUTBOL Benjamí B f-7 2000 Dilluns-Dimecr 17:30-19:00 (Camp municipal) Dissabte 09:00
FUTBOL Benjamí A f-7 1999 Dilluns-Dimecr 17:30-19:00 (Camp municipal) Dissabte 09:00
FUTBOL Aleví B f-7 1998 Dilluns-Dimecr 19:00-20:30 (Camp municipal) Dissabte 10:30
FUTBOL Aleví A f-7 1997 Dilluns-Dimecr 19:00-20:30 (Camp municipal) Dissabte 10:30
FUTBOL Cadet F-11 1993 al 1995 Dimarts-Dijous 19:00-20:30 (Camp municipal) Dissabte 12:00

HANDBOL Aleví mixt 1997 al 1999 Dimarts-dijous 17:15-18:30 (Pavelló municipal) Dissabte 09:00
HANDBOL Cadet Femení 1993-1994 Dimarts-dijous? 19:45-21:00 (Pavelló municipal)** Dissabte 12:00

BÀSQUET Benjamí mixt 2000-1999 Dill 18:45-20:00 i Div 17:15-18:15(Pavelló municipal) Dissabte 9:00
BÀSQUET Aleví Femení 1998-1997 Dimarts i dijous 17:15-18:30 (Pavelló municipal) Dissabte 9:00
BÀSQUET Infantil mascul 1995-1996 Dill18:45-20:00 i Dime 18:45-19:45(Pavelló municipal) Dissabte 10:30
BÀSQUET Infantil Femen 1995-1996 Dimarts i dijous 18:30-19:45 (Pavelló municipal) Dissabte 10:30
BÀSQUET Cadet Femení 1994-1993 Dimecres-Divend 19:45-20:45 (Pavelló municipal) Dissabte 12:00

INICIACIÓ Grans A*** 2001 Dilluns 17:15-18:00 (Pavelló municipal) Entrenaments a partir 
ESPORTIVA del 29-Set
INICIACIÓ Petits B*** 2002 Dilluns 18:00-18:45 (Pavelló municipal) Entrenaments a partir 
ESPORTIVA Dimecres 17:15-18:00 (Pavelló municipal) del 29-Set

El nen o nena que vulgui apuntar-se a qualsevol activitat ofertada per l'entitat Esport Base del Papiol, només ha d'anar al pavelló en el cas de la iniciació esportiva, el handbol i el bàsquet o al camp de futbol 
en el cas del futbol-7 i futbol-11, als horaris fixats al quadre d'entrenaments, parlar amb el monitor/a i començar els entrenaments. Quan el nen o nena hagi començat els entrenaments formalitzarem la inscripció....

de BAT a bat10

18 d’octubre de 2008

Festa d’inauguració
del Nou Camp
Des de les 9’30 del matí fins les 20 h, prop de

12 hores de partits al nou camp de gespa. Des dels benja-
mins fins als més grans, passant pels integrants dels equips juvenil i
amateur la UE Esportiva El Papiol. Al migdia hi haurà un moment
obert per a que tots els ciutadans puguin provar i jugar a la nova
gespa.

El canvi del terra a la gespa artificial ha millorat

substancialment l’aspecte del Camp Municipal 

i afavorirà la pràctica de l’esport al poble.
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Com cada any, els
papiolencs i pa-

piolenques van prepa-
rar les carmanyoles i
les motxilles i es van
reunir al voltant de
l’ermita de la Salut, el
segon diumenge de se-
tembre, que va caure en
dies13 i 14. 
A l’Aplec de la Salut,
s’hi varen acostar unes
dues centes cinquanta
persones. Des de pri-
mera hora del matí, però
sobretot a l’hora de dinar
on es va menjar, cantar i
beure.  Fa més de cent
anys que la gent puja a la
Ermita, tant els grans com
els mes menuts, que te-
nen un aquest Aplec una
diada popular de caire familiar
amb historia. Aquesta ve marcada
pel contingut religiós de l’acte, no
en va a les 12 del migdia va seguir
tenint lloc una missa a l’aire lliure
ben concorreguda. La veneració
per la  mare de déu arrenca a
l'Edat Mitja i és comuna a diver-
ses poblacions catalanes a més a
més del Papiol, com Xirivella,
Rubí, Sabadell, Montanisell, la Cogul-
lada, Castelldefels, Onil, Burjassot,
Sant Feliu de Pallerols o Sant Julià de
Vallfogona. Moltes d'aquestes pobla-
cions tenen una ermita o capella prò-
pia per a la imatge i moltes celebren la
festa el dia 8 de setembre, dia de les
maresdedéu trobades.
L'antiga església parroquial de Santa
Eulàlia de Madrona, avui santuari de
la Salut de Puigmadrona, és un edi-
fici d'una sola nau, la part pre-romà-
nica de la qual correspon a la nau
d'un temple bastit entre els segles IX
i X; té la capçalera trevolada i el pri-
mer tram de llevant de la nau és d'es-
til romànic llombard. L'edifici ha es-
tat restaurat pel Servei de
Conservació de Monuments de la di-
putació de Barcelona.

L’espai natural on es va aixecar l’Ermita de

la Salut  congrega centenars de papiolencs

amb ganes de passar-ho bé.

Trobada popular a l’Aplec de la Salut

Un any més, arriba 
el primer dia d’escola
Després d’unes merescudes vacances, comença el
nou curs escolar, i amb ell el primer dia de classe.
El CEIP Pau Vila va obrir portes el passat 15 de se-
tembre amb una novetat molt important. Cada dia,
aquestes portes romandran obertes una hora més,
doncs s’implanta definitivament la anomenada si-
sena hora. El repte de l’escola: fer d’aquesta hora
una oportunitat pedagògica. Aquest curs les classes
acabaran el 23 de juny.

NOTÍCIES



Hem fet servir les fotos de les
samarretes de les penyes que vam
trobar a la Plaça Gaudí el diumenge
27 de juliol per il·lustrar aquesta
pàgina, però tota ella  també va
dedicada a les entitats, clubs i
associacions de tot el Poble que
amb el seu treball enforteixen el
seu lligam amb el Papiol a cada
Festa Major que passa. 

Aquest any han tornat a demostrar la
seva implicació organitzant diferents
activitats per a grans i petits, des del
primer dia de festes dins el cap de set-
mana esportiu fins a l’últim moment
de la Festa Major amb el Castell de
Focs final.

Han col·laborat
amb aquesta Festa Major:
Club Bàsquet El Papiol, Club de Tenis
El Papiol, Club Bici Muntanya, Club
d’Arquers El Papiol, Orange Club Es-
portiu Papiol, Societat de Caçadors “El
Puig”, GEP, Esport Base, Escola Muni-
cipal de Música, UE El Papiol, Penya
Ekipo, Penya Poca Feina, Diables del
Papiol, Cavall Armat, Grallers i Timba-
lers del Papiol, Penya Ocho, Penya Bar-
nie, Penya Los Mitos, Penya Orange,
Penya Porronet, Societat Coral La Per-
diu, Penya Despertaferro, Penya El Roc
i Penya El Tro. 

* També volem agrair la cessió desinteres-
sada de fotografies que han fet Clara
Romero, Maria Solé i José Labella.

Penyes, Clubs i Entitats
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