“De la terra a la boca,
el millor suc de cirera”
Us convidem a tastar el Suc
de la Festa de la Cirera del Papiol,
un producte de promoció exclusiu
elaborat al Papiol especialment per
Eladiet.
(Fins que s’esgotin les existències)

Hem arribat ja a la 35a Festa de la Cirera. Una festa que
ja forma part de la vida del poble i que cada any esperem
amb il·lusió renovada.

així ho il·lustra, amb la metàfora d’una canya clavada en
una cirera. Aquesta imatge ens convida a beure d’aquesta cirera.

L’any passat, us parlàvem de treure suc de la terra com
a element principal de la festa. Enguany, apostem per
un discurs que apel·la a la necessitat de reinventar-nos
per poder perdurar; a la necessitat de donar unes quantes voltes al que tenim i al que sabem fer per continuar
esprement-lo; a la necessitat de potenciar sinergies per
aconseguir superar els reptes.

Som un poble en què l’agricultura ha tingut des de fa
anys un pes específic en l’economia local. Tot i els canvis
en el sector agrícola, encara continuem traient suc de la
terra i agraint-li amb una festa els fruits que ens dóna.

Aquest any, us convidem a tastar el Suc de la Festa de
la Cirera: un producte exclusiu, elaborat al Papiol i per al
Papiol per a aquesta ocasió especial. El cartell de la festa

Celebrem doncs aquesta festa conscients de tenir un poble cimentat en les arrels de la terra, però amb la mirada
cap al futur.

Joan Borràs i Alborch (Alcalde del Papiol)

“Menjar fruita i verdura
fresques és saludable!”
Amb la primavera arriba la cirera. I els pagesos del
Papiol volem celebrar-ho organitzant una nova edició de
la nostra Festa de la Cirera, el cap de setmana del 3 i 4
de juny. Serà un cap de setmana en què el centre de la
vila s’omplirà de parades de cireres i altres fruits de les
nostres terres, de parades de les entitats del poble i de
parades de fira. Serà un cap de setmana per passejar, per
comprar, per conèixer el que fem la gent del Papiol. Els
pagesos volem, com sempre, compartir el nostre treball
amb vosaltres i amb tota la gent que ens vulgui visitar. Però
com que som gent acostumada a anar a contracorrent,
també volem reivindicar el valor social i ecològic del
nostre treball, perquè consumir productes frescos i de
proximitat no només afavoreix el medi ambient sinó que
també la nostra salut. Recordeu que l’OMS recomana a
les persones adultes la ingestió de cinc peces de fruita o
verdures diàries. Per tant, i per acabar, gaudiu de la festa
i sigueu responsables quan aneu a comprar. Penseu que
la inversió en productes frescos és una inversió en salut.
Pere Figueras (President de l’Associació de Pagesos del Papiol)

Dissabte 3
12 h
Inauguració de la festa
Amb la col·laboració dels
Grallers i Timbalers del Papiol
i amb la visita de la Puput
Punxetes, la mascota turística
del Baix Llobregat
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: Entrada del recinte firal
Inauguració de l’exposició
Màscares africanes
(La col·lecció Pere Adell)
Organitza: Museu del Papiol
Espai: Biblioteca Valentí Almirall
A continuació de la inauguració
de la festa
12 a 21 h
1a Retro-Wagen
del Papiol (trobada
de Wolkswagen
clàssics i activitats
lúdiques)
Organitza: RR Parts on line
Espai: Pista ludicoesportiva

16 h
Esplai obert per a tots els
infants i joves
Organitza: Esplai Pa amb Tomàquet
del Papiol
Espai: Plaça del Dr. Trueta
17.30 h
Taller infantil de cuina
Organitza: Associació Cria Papiol
(grup de criança respectuosa)
Espai: Sala de l’esbarjo de la
parròquial
Places limitades
19 h
Audició de Sardanes
Amb la cobla La Sitgetana
Organitza: Ajuntament del Papiol i
Associació de Pagesos del Papiol
Espai: Plaça de l’Església

19 h
2n Taller gastronòmic de la
Festa de la Cirera
Amb el cuiner Paco Mora
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: Pati de l’esbarjo de la
parròquia
Places limitades (50)
Cal inscripció prèvia
(fins al 2 de juny, a l’OAC de
l’Ajuntament i el mateix dia a
l’estand de l’Ajuntament)
20.45 h
Tast de vins ecològics
Amb Rubén Parera
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: Pati de l’esbarjo de la
parròquia
Places limitades (50)
Cal inscripció prèvia
(fins al 2 de juny, a l’OAC de
l’Ajuntament i el mateix dia a
l’estand de l’Ajuntament)
Majors de 18 anys
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9h
Esmorzar de pagesos
Organitza: Associació de Pagesos
del Papiol
Espai: plaça dels Països Catalans
Preu: 5 € (venda anticipada de
tiquets a la Copisteria i al
supermercat Condis)
9.30 a 14 h
VIII trobada d’intercanvi de
plaques de cava
Organitza: Col·leccionistes del Papiol
Espai: carrer del Carme
(al mirador de fusta)
11 a 13 h
Taller d’estampació de bosses
de roba
Organitza: Ajuntament del Papiol
i Parc Natural de Collserola
Espai: Pati de l’esbarjo de
la parròquia
Per a totes les edats i sense
inscripció prèvia
(Dins de la programació de les
jornades La vinya i el vi a Collserola)

12 h
Exhibició castellera
Amb la Colla Castellera
Matossers de Molins de Rei i
la Colla de Castellers de l’Alt
Maresme Els Maduixots
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: Plaça de Gaudí
18 h
Conta contes: ¡Lléname de
besos el bolsillo!
Amb Ángela Flores i Mª José
Rodríguez
Organitza: Associació Cria Papiol
(grup de criança respectuosa)
Espai: Plaça de l’Església
19 h
Flashmob
Organitza: Associació Cria Papiol
(grup de criança respectuosa)
Espai: plaça de l’Església
Concert de cloenda amb l’Escola
de Música M. Pongiluppi
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: Plaça de l’Església
A continuació de la flashmob

EXPOSICIONS
Exposició de cireres
Castell del Papiol
Dissabte, 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Diumenge, 11 a 14 h i 17.30 a 20 h
Exposició de les fotos de la gimcana
fotogràfica de la Setmana Cultural
Organitza: Penya Fotopinya
Castell del Papiol
Dissabte, 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Diumenge, 11 a 14 h i de 17.30 a 20 h
Exposició de motos clàssiques
Plaça del Castell
Dissabte, 12 a 21 h
Diumenge, 10 a 21 h
Exposició Màscares Africanes
(La col·lecció Pere Adell)
Biblioteca Valentí Almirall
Horari durant la Festa de la Cirera:
Dissabte 3 de juny, 13 a 15 h i 17 a 20 h
Diumenge 4 de juny, 11 a 14 h i 18 a 20 h
Fins el 23 de juny:
Dilluns a divendres, horari biblioteca
Dissabte, 11 a 13 h i 17 a 20 h
Diumenge, 11 a 13 h

Horari del recinte
Dissabte, 12 a 21 h
Diumenge, 10 a 21 h

Horari de venda de la parada
de l’Associació de Pagesos
(Pl. de l’Església)
Dissabte, 12 a 14 h i 17 a 20 h
Diumenge, 11.30 a 14 h

Amb la col·laboració de: Parròquia de Santa Eulàlia del Papiol, Adela i Mª Teresa Mora, Manel Bofarull, Ajuntament de Sant Feliu de
Llobregat, Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Parc de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat,
Cobas Baix Llobregat, Supermercat Charter, Nelly Pagès, Jaume Pagès, Jardineria Artística Babilon, bar restaurant Públic, Jaume Ros,
Jaume Olivé, Suministros de Arcilla, Tallers Puigmadrona, Campderrós Pavelló A núm. 21, Planters Faura, Centre Hípic Cal Senyoret,
bar restaurant On Sempre, Fruites i Verdures Cal Figueras, Hípica Domènech–Dunfoy, Granja del Papiol, Farmàcia A. Vilà, Rolyms Vallès,
restaurant Can Colomé, Jardineria Damià, la Copisteria del Papiol, bar restaurant Jardí, bar restaurant El Punt de Trobada, Jardineria
El Papiol, Gestoria Mung, restaurant Can Campmany (Molins de Rei), Mercat de Pagès del Papiol, Fruits Parera, Jaume Magrans, bar
restaurant Calypso.
Amb el suport de:

