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Editorial

La Festa és una de les bases fonamentals de la cultura dels
pobles. Ho diuen els experts, i ens ho hem de creure. Mit-
jançant la Festa s’intensifiquen relacions, es comparteixen
projectes, emocions i  il.lusions. La Festa és un temps de
lleure, un temps gratuït que ens ajuda a descarregar les
cabòries, ens reequilibra i ens fa agafar forces pel treball
del dia a dia. Si en són d’importants les Festes !!!

Per això, un any més, el “De Bat  a Bat”, ens ofereix aques-
ta edició especial centrada en la nostra FESTA MAJOR de
l’Estiu 2002. Així, llegint aquestes pàgines i mirant i remi-
rant les fotografies, recordarem aquells dies, reviurem els
moments àlgits i també és possible que hi descobrim algu-
na cosa que en el seu moment ens passés desapercebuda.
Tot és possible en una FESTA MAJOR on la gent va sotir al
carrer, va omplir els diferents espais ciutadans per assistir
als diferents actes que s´hi realitzaven; actes i activitats al
gust de tothom. Quina satisfacció veure el poble de FESTA !

Llastimosament en aquesta FESTA MAJOR també va haver-
hi un intent de desvirtuar la celebració; uns fets lamenta-
bles als que en el seu dia ja hi vaig donar resposta. Aquí
només vull expressar el desig de que mai més es puguin
repetir fets d’aquesta mena.

La FESTA MAJOR és la festa de totes i de tots, és la festa de
tothom. Preparem-nos per la Festa Major d’hivern en honor
de Santa Eulàlia i comencem a somniar amb la propera FES-
TA MAJOR d’ESTIU. 

D’acord?

La Fiesta es una de los fundamentos de la cultura de los pue-
blos. Lo dicen los expertos, y habrá que creerles. Mediante
la Fiesta se intensifican la relaciones, se comparten proyec-
tos, emociones e ilusiones. La Fiesta es tiempo de ocio posi-
tivo, tiempo gratuïto que nos hace olvidar las preocupacio-
nes, nos reequilibra, y nos da renovadas fuerzas para el
trabajo diario. ¡¡¡ Así de importantes son las Fiestas !!!

Por eso, año tras año, “De Bat a Bat”, nos ofrece una edi-
ción especial centrada en la “FESTA MAJOR d’ESTIU”. Así,
leyendo sus páginas y observando las fotografías, recor-
daremos aquellos días, sus momentos culminantes, y
también es posible que descubramos cosas que nos habí-
an pasado deapercibidas. Todo es posible en una FESTA
MAJOR donde la gente salta a la calle, llena los espacios
para asistir a los diferentes actos i actividades que las
hay para todos los gustos. ¡Qué satisfacción ver el pueblo
de FIESTA !

Una pena, pero en nuestra “FESTA MAJOR” también hubo un
intento de desvirtuar la celebración; unos hechos lamenta-
bles a los que, en su día, ya di respuesta. Aquí solo quiero
expresar el deseo de que nunca jamás puedan repetirse
hechos de esta índole.

La FESTA MAJOR es la fiesta de todas y de todos, es la fiesta
colectiva por excelencia. Preparémonos para la “Festa Major
d’hivern en honor de Santa Eulàlia” y empecemos a soñar
con la próxima “FESTA MAJOR D’ESTIU”.

¿Estamos de acuerdo?

Albert Vilà
L’Alcalde

El valor 
de la festa

El valor 
de la fiesta



3Especial Festa Major 2002De bat a bat

Entremés de Festa Major amb
Motoclub El Papiol

Carrera de Quads

Aquest any, “Billy Elliot” va ser la pel·lícula protagonista
del cinema a la fresca que es va projectar a la Plaça Doctor
Barberà. El film narra la vida d’un adolescent, encarnat per
Jamie Bell, que ha de triar entre la boxa, esport triat pel
seu pare o el ballet clàssic, la seva autèntica passió. Abans
però, es va oferir als espectadors el vídeo de la Festa Major
2001.

Cinema sota els estels
amb la pel·lícula “Billy Elliot”

La Festa Major va començar amb els actes organitzats pel Motoclub El Papiol i el jove Grup de
Teatre –Poesia durant el cap de setmana del 20 i 21 de juliol

El dissabte 20 de juliol es va celebrar la primera cursa de
Quads (moto de quatre rodes) a la zona de La Plana entre les
17 i les 19 h de la tarda. El guanyador va ser José Inglés de
Papiol.

A la nit va continuar la celebració i el club va oferir una festa
per als participants i la gent del poble.

3ª Cronometrada
d’Autocross 
El passat diumenge 20 de juliol els participants van fer entre
56 i 58 voltes al circuit de La Plana, entre les 11 i 13 hores.
En la categoria general van resultar guanyadors amb 58 vol-
tes el grup format per Juan Ramón Garriga López y Tomás
Muñoz Cañas. En segona posició amb 57 voltes van quedar
Jaume Casanova i Iván Martínez i els tercers classificats
van ser Josep M. Gasull, Javier Torralvo i Julián Macario
Yagüé amb 56 voltes al circuit.

Entremés de Festa Major
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Dijous 25 de juliol
Gherard Grenzing, pregoner de la
Festa Major 2002
A les 10 de la nit va començar el tradicional Pregó de Festa
Major, que aquest any va ser a càrrec del senyor Gherard
Grenzing. Després, l’alcalde Albert Vilà va donar el tret de
sortida a la Festa. Els llums es van apagar i el cel es va
il·luminar amb la fusió dels focs i la música dels millors films
de l’oest americà. 

La nit inaugural es va completar amb l’actuació del grup
Tugores, que va oferir als assistents un recital de música
mediterrània: cançó catalana, ritmes grecs i nordafricans...

Prèviament els actes de la Festa major van començar a des-
granar-se amb el primer viatge en Trenet que va reunir una
gran gentada a la Plaça Gaudí, origen del recorregut. També
va començar el Campionat de Tennis que es va disputar
durant tots els dies de la Festa Major.

Com cada any, arribat ja el bon temps, tots sen-
tim les ganes de festa i de celebració. La Festa
Major és una fita excepcional, tot el poble, homes
i dones, els joves, nois i noies, i els més petits,
nens i nenes, comparteixen units, uns dies on els
jocs, ballades, les activitats creatives com els
Vehicles Inimaginables, concerts, teatre, esports,
focs d’artifici són les peces del formidable mosaic
de la festa.

En aquests dies no s’hi valen malhumors ni
desacords. La Festa Major ha de ser l’expressió
de la més sana alegria, animació, convivència i
amistat.

Cada papiolenca i papiolenc, com a bon vilatà o
vilatana, ja sigui a nivell personal o pertanyent a
alguna associació o entitat, té dos deures: el pri-
mer és que amb la seva participació i empenta fer
que la festa sigui el més reixida possible i el segon
és gaudir-la fins el moll de l’os.

Bona Festa Major a tothom ! ! !

Albert Vilà
L’Alcalde

Presentació
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El dia va començar
amb un cercavila
infantil que va recó-
rrer els principals
carrers del poble. El
“Grup Teatre-Poesia”
del Papiol i la
“Xaranga Los Labra-
dores” van amenitzar
la passejada que va
resultar d’allò més
divertida i on els
infants van partici-
par activament en
les bromes i jocs que
el conjunt teatral els
proposava.

Cercavila infantil i diversió a la piscina

Divendres 26 de juliol

Mentrestant, la piscina municipal va obrir les
seves portes gratuïtament durant tots els dies
que va durar la Festa Major. A més a més, al
matí i a la tarda s’hi van instal·lar jocs infla-
bles per la mainada.

D’altra banda, el Casal d’Estiu també va apro-
fitar la Festa Major per celebrar el final de les
seves activitats. A l’escola Pau Vila, es va
organitzar una gran festa amb jocs i balls
infantils amenitzats pel grup “Deparranda”.

Piscina gratuïta
durant tots els dies
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Concert de
Festa Major 
A les 19h va començar el concert de
Festa Major a càrrec de l’orquestra
“Marina”. Van interpretar peces carac-
terístiques de la cultura catalana, de
compositors clàssics i altres peces típi-
ques del concert de Festa Major. En
acabar, hi hagué una sessió curta de
sardanes.

El correfoc
A les 10 de la nit els carrers es van enfosquir, els llums es van
apagar i tothom esperava amb impaciència que les primeres
espurnes del correfoc comencessin el seu recorregut pels
principals carrers de la població. Crits, rialles, emoció i molta
precaució. “Diables” i “Cavall Armat” van protagonitzar el tra-
dicional espectacle de llum i foc.

El dia es va tancar amb el clàssic Ball de Festa
Major a càrrec de l’orquestra Marina. Els assis-
tents van poder ballar el Ball del Fanalet, de
Rams, Canvi de Parella, el Ball de l’Escombra...
entre d’altres peces populars que va interpretar
l’orquestra. 
Tot seguit i al Poliesportiu Municipal, la Fundación
Tony Manero va oferir un concert pels més noctàm-
buls ja que va començar tocades les 2.30 h de la
nit. Prop de 600 persones van omplir el recinte,
moltes procedents de la resta de la comarca.

Ball de Festa Major i Concert de la “Fundación Tony Manero”

Divendres 26 de juliol
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Dissabte 27 de juliol

La Sala de l’esbarjo s’omplí durant el cap de setmana de visi-
tants per veure l’exposició fotogràfica organitzada per l’Es-
pai de Recerca pel Patrimoni del Papiol on s’exposaven un
seguit de fotos actuals de racons, edificis i d’indrets
emblemàtics del poble. Es tractava, segons els responsables
“d’ubicar el carrer o el nom del lloc o de la casa de les
fotografies i omplir un qüestionari. Com a recompensa
dels qui volien jugar se’ls regalava una làmina amb una
foto de Papiol de 1910 per emmarcar”.

Els més petits van començar el dia remullant-se a
la Festa de l’Escuma que es va organitzar al Bosc
del Blanc. El grup d’animació infantil “Pentina el
Gat” primer va fer ballar i jugar a tots els infants
que van assistir-hi. L’escuma de tots colors i la
música més actual de l’estiu van fer possible que
la festa resultés d’allò més divertida. 
La plaça Gaudí, s’omplí de cubs, gerres, pistoles
d’aigua i diversos recipients per fer la tradicional
guerra d’aigua, que com cada any organitza i realit-
za la Comissió de Festes.

Festa de l’escuma i guerra de l’aigua

Inauguració de l’exposició
“El Papiol desconegut”
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Dissabte 27 de juliol

La tarda es va completar amb l’exhibició infantil de tir a l’arc organitzada pel Club d’Arquers, on hi van ser convidats el campió
i la campiona d’Espanya de Tir a l’Arc, els quals també es van encarregar d’ensenyar, a petits i grans, les característiques d’a-
questa modalitat esportiva. 

El Ball infantil, que es va realitzar a les 7 del vespre a la pista d’estiu del Casino, va triar l’Hereu i la Pubilla Infantil del 2002,
Laura López i Eric Moya. El grup d’animació “Per nassos” va amenitzar el ball amb jocs i cançons per la canalla, però els pares,
mares, avis i àvies també van “xal·lar” d’allò més.

Els infants aprenen a tirar a l’arc

Elecció de la Pubilla i l’Hereu a
l’espectacle Infantil del Casino
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La jornada va començar amb l’esmorzar popular organitzat
per la Societat de Caçadors del Puig, després de realitzar
exhibicions de la modalitat de Tir al Plat.

Tir al Plat i
esmorzar popular La Missa solemne de Festa Major es va celebrar a la plaça del

castell on es van realitzar les tradicionals ofrenes de les enti-
tats i es va organitzar una col·lecta amb l’objectiu de recap-
tar diners per a la reconstrucció de l’Església. La Coral La Per-
diu amb els seus cants hi va participar activament a l’acte. A
continuació, la Parròquia va oferir un vermut popular i la
Cobla “La Principal de Terrassa” i va animar als assistents
amb les notes de les sardanes.

Missa solemne

La Bòbila ha estat aquest any l’escenari que ha acollit la Gim-
cana infantil de bicicletes. En un terreny més escarpat i difí-
cil que l’any anterior els participants van demostrar la seva
habilitat per superar els obstacles que l’entitat Bici Muntan-
ya els havia preparat.

Gimcana Infantil 
de Bicicletes

La plaça de l’Església va ser el lloc triat per fer la presentació
oficial dels Vehicles Inimaginables. Els participants van mos-
trar l’enginy i la imaginació en la fabricació i disseny dels
vehicles: els autos de xoc, la caravana, els tramvies, el càm-
ping o el vaixell de paper, entre altres. El públic observava
atentament les característiques dels vehicles.

Presentació oficial
Vehicles Inimaginables 

Diumenge 28 de juliol
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Diumenge 28 de juliol

La tarda del Diumenge, des de fa tres anys és de les més
importants de la Festa Major ja que es realitza la Baixada de
Vehicles Inimaginables, un dels actes centrals de la Festa. Us
mostrem un seguit de fotos on es poden veure els Vehicles
Inimaginables que van baixar, uns amb més velocitat que
d’altres des de la Plaça Gaudí fins al Bosc del Blanc, on es van
repartir els diplomes a tots els participants.

En una festa oberta a tot el poble el proper 14 de setem-
bre els participants, de la III Baixada seran els seus pro-
pis jutges, ja que triaran ells mateixos, els vehicles guan-
yadors. 

“L’avió de paper” va ser el vehicle més ràpid

“El tramvia de Gaudí” a punt de sortir

“Autos de xoc” a l’inici de la baixada

“El vaixell de paper” es prepara per baixar La caravana en busca del cavall perdut, “marxa de vacances”

Prova reina de la Festa Major: III Baixada
de Vehicles Inimaginables
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Tots els participants van rebre un diploma

“El tramvia del Papiol” ens torna al passatPer un dia El Papiol va poder gaudir del mar amb el “Girapop”

“La fruita del Papiol” abans de sortirLes participants de “El càmping” es preparen per les vacances
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Diumenge 28 de juliol

Aquest any Paz Padilla amb el monòleg “Ustedes se preguntarán cómo he lle-
gado hasta aquí” va ser l’espectacle que va tancar els actes de la Festa
Major de 2002. El seu divertit monòleg on relata en clau d’humor situacions de la vida

quotidiana l’han dut pels escenaris tota Espanya i El Papiol no podia ser menys. 

La clausura es va realitzar amb el tradicional Castell de focs musicals al camp de futbol.
La Festa 2002 ja és record. Preparem-nos per la propera!

Clausura de la Festa Major: Teatre amb Paz Padilla i focs musicals

Foto portada
III Baixada de Vehicles Inimaginables
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