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Un moment del pregó Distensió abans de sortir al balcó 2
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Acte Inaugural

Originalitat i diversitat cultural 
al pregó de la Festa Major 2005

Josephine (Filipines)

“A nuestro alcalde, nuestros regidores, querido Papiol, feliz

fiesta mayor. 

Es un gran honor elegir como representante de las costumbres

o cultura de fiesta a nuestro continente Asia, al país Filipinas,

que descubrió el español Fernando Magallanes. 

Aunque somos de diferentes naciones, idiomas, culturas, en El

Papiol no hay diferencias, gracias al respeto. Somos uno, para

divertirse y compartir la cultura, que creo que es común en

todas las naciones. 

¡Bienvenidos y felices fiestas, Papiol!”

Rodolfo (Uruguai)

“Ana, Mercè, Montse, Ramon, Maite, Felip... Gracias por sus

manos solidarias. 

Y en estos nombres, gracias Papiol por acogernos a tantos

emigrantes de culturas tan diversas y dejarnos, en esta

noche festiva, abrir con este pregón también nuestro

corazón; para que sea esta fiesta mayor la de la mayor unión

entre los pueblos; y así europeos, africanos, asiáticos, ameri-

canos y papiolenses podamos hacer de éste, nuestro pueblo,

uno cada vez mejor. 

Bona Festa Major i visca El Papiol!”

Kandy (Marroc)

“Bona nit a tothom. Avui per a mi és un gran somni poder

presentar-me davant de tots vosaltres. És el meu orgull ser

una marroquí molt ben integrada al poble gràcies a la gent

del Papiol. 

La Festa Major em porta molts records: un tren petit que passeja

per la costa del mar de Casablanca, el seu ball folklòric i la festa

de l’aigua; també una elegància de cavalls que celebren el final

de la festa amb foc. És molt semblant a aquesta festa. 

Ara fa tretze anys que visc entre vosaltres i avui vull agrair a la

gent del Papiol que fa que em senti aquí com en el meu segon

poble. 

Arribar aquí va significar una gran diferència de cultura i

d’idioma, per això és un somni que no m’esperava. “

André (Quebec)

“Hola, bona nit. Em dic André, sóc de Montréal, al Quebec. 

Per a mi la Festa Major del Papiol és un acte especial, en el sentit

que és un moment de l’any en què el poble se centra en allò que

realment és, és a dir, la seva gent.

Aquesta festa, a través de la música, el ball, la dansa, el joc, dóna un

bon panorama del que és la cultura d’aquí, i dóna a qui vulgui, sigui

d’on sigui, l’oportunitat de participar, de descobrir, d’integrar-se. 

Gràcies a tots i bona Festa Major!”

Luc (Bèlgica)

“Hola Papiol. Con nuestra familia de cinco, representamos a Bél-

gica en este pueblo. Nos fuimos del norte en busca de más

calor... el calor del clima mediterráneo y el de la gente. 

Antes de llegar aquí hicimos parada en una ciudad demasiado

grande y sin personalidad. Con mucha suerte llegamos al Papiol,

un pueblo donde nos sentimos más que como en casa, gracias al

calor y la amabilidad de la gente de aquí.

Gracias Papiol por aceptarnos i bona festa major!”

El pregó de la Festa Major d’enguany només es pot definir amb

una paraula: multiculturalitat. I és que aquest any els encarregats

de llegir-lo han estat quatre papiolencs, cadascun procedent de

diferents continents: la Kandy, de l’Àfrica (Marroc); l’Andre, de

l’Amèrica del Nord (Quebec); en Rodolfo, de l’Amèrica Llatina

(Uruguai); la Josephine, de l’Àsia (Filipines) i en Luc, d’Europa

(Bèlgica). Tots ells tenen en comú haver deixat el seu país d’origen

per haver vingut a viure al nostre municipi. A més, són un clar

exemple d’integració tranquil·la. Amb la seva història/vivença es

demostra que El Papiol és un poble tolerant i acollidor. 

A les deu del vespre de dijous començava el pregó, on també van

dir algunes paraules la Regidora de Festes, Teresa Parra, i l’Al-

calde, Albert Vilà. Amb aquest emotiu acte s’inaugurava la Festa

Major 2005 del Papiol.
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El segon dia de Festa Major comptava entre els seus actes

amb la Cercavila de Festa Major, una activitat amb molta tradi-

ció en la que els nens dels casals d’estiu es converteixen en els

protagonistes d’un animat passeig en tren pels carrers del

poble, on la música i la xirinola que va aportar Los Labradores

van donar-li el toc festiu. A cançons típiques de xaranga se li

van sumar èxits musicals com “Color Esperanza”, del cantant

Diego Torres, i peces tradicionals com “La gallina Turuleta” o

“Hola don Pepito” que van despertar als més dormilegues a

les deu del matí.

Un tren ple de nens i nenes
pels carrers del poble

Els nens dels Casals d’Estiu esperen impacients l’arribada del trenet 

I comença la Cercavila! El trenet arriba a la Plaça Gaudí

Cercavila de Festa Major



El grup Diapaswing, novetat d’aquest any L’Orquestra Bossanova animà el Ball de Confetti
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Música per tothom

El Ball de Confetti, l’èxit de cada any

Les actuacions de la Festa
Major han estat molt
diverses i adreçades a tot
tipus de públic. 

Des de les sardanes fins a la rumba,

passant per estils de música més alter-

natius com el que oferien els Moby Dick,

el grup de rock-metal que va actuar el

divendres a la nit al Bosc del Blanc.  

Però sens dubte, una de les sorpreses

d’enguany la van protagonitzar els Dia-

paswing, un grup mixt de música a

capella on els seus vuit components

interpreten tota una sèrie de cançons

amb l’ajuda només de les seves veus. El

conjunt va fer gaudir als papiolencs

amb les seves interpretacions de can-

çons com “Love is all around” o la

famosa cançó de la pel·lícula “Fama”.

No podria passar per alt el popular Ball

de Confetti, una de les cites més míti-

ques de cada Festa Major. Grans i petits,

gairebé tot el poble, es va reunir el dis-

sabte a la nit al Casino per disputar una

amistosa baralla amb confetti a ritme

de música, la qual va anar a càrrec de

l’Orquestra Bossanova.

Tot el poble al Casino pel Ball de Confetti

Sardanes  amb la Cobla Marina
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Ritmes exòtics amb la Batukada del Papiol

Música per tothom

Aquest mes de juliol els aficionats a la bona música han pogut gau-

dir dels concerts que durant quatre dijous al vespre ha ofert l’Escola

de Música del Papiol a l’esplanada del Castell. 

L’oferta ha estat variada i ben escollida. Així, el concert del dia 7

de juliol va anar a càrrec dels Combos de l’Escola de Música i el

del dia 14 la música de cambra va ressonar al poble amb la pro-

fessora Mar Serra al piano i Albert Rodríguez al violí. 

El Grup de Música Mediterrània, a càrrec de Tugores, amb

Jaume Tugores i acompanyat per Adrià Faura, va ser l’encarre-

gat d’ambientar el concert del dia 21 de juliol amb aires medite-

rranis juntament amb la projecció d’un audiovisual. La popular

Batucada del Papiol va tancar amb els seus ritmes exòtics el

cicle de concerts el dia 28, en el marc de la Festa Major 2005. I

per als alumnes de l’Escola de Música, recordar que el curs

2005-06 s’inicia la primera setmana d’octubre.

Escola de Música

Ultim concert 
de “Fa sol de nit” 
a Festa Major

Dins dels actes més tradicionals, la Missa de diumenge de Festa

Major és un esdeveniment que segueix congregant molts papio-

lencs i papiolenques.

Enguany la missa tenia un to diferent, i és que el Mossèn Joan Pere

Pulido, va acomiadar-se dels parroquians en la seva última missa

com a Mossèn del Papiol, per motius laborals. El substituirà en el

càrrec el Mossèn Josep Torrente.   

La missa va estar acompanyada pels cantants de la Coral La Perdiu,

que van interpretar diferents peces musicals.

Com és costum, catorze entitats socials, culturals i esportives del

Papiol van oferir la seva ofrena a Santa Eulàlia de Mèrida, patrona

del poble.

En acabar la Missa de Festa Major, els assistents van poder degustar

a la plaça de l’Església el vermut popular organitzat pel Grup de la

Parròquia o ballar les sardanes que va oferir la Cobla Canigó.

Missa solemne 
i acomiadament 
de Mossèn Pulido

Un moment de la cerimònia

En segona fila, Maria Solé i Teresa Parra, Regidores de l'Ajuntament
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Actes Infantils

Els actes per als més
menuts són, sens dubte,
l’ànima de la Festa Major
any rere any. Molts nens i
nenes del Papiol
acudeixen fidelment als
actes adreçats a ells, i
com és d’imaginar no hi
van sols. De fet, pares i
mares sovint són atents
seguidors dels
espectacles per als més
menuts, i hi participen
amb iniciativa i tota la
bona voluntat del món. 

Dijous 28, El Toc de Retruc va ser el

grup encarregat de l’activitat que va

“engegar” la festa amb els seus “Con-

tes que sonen”, que van deixar pares i

fills embadalits amb les seves històries.

El pati de l’Escola Bressol El Cucut

no va ser l’únic escenari per als

nens, aquell dia, doncs als antics

menjadors del CEIP Pau Vila s’estava

disputant una emocionant partida

de Warhammer -un joc de rol d’es-

tratègia inspirat en móns fantàstics,

on les peçes havien estat pintades a

mà en anteriors tallers pels matei-

xos jugadors.

Activitats per a nens... i no tan nens!

“Contes que sonen”, a càrrec d’El Toc de Retruc

La demostració de Warhammer va reunir una bona colla de nens Jocs infantils a la piscina
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Actes Infantils

L’hora del conte amb Pep Tort

El grup Amadeu & Cia va fer ballar a grans i petits

El grup Pentina el Gat va divertir als pares i els nens

Jocs per a infants al pati del CEIP Pau Vila

El pati de l’escola també es va convertir en una pista de karts

La guerra d’aigua va ser una de les activitats suspeses per la

sequera, però l’inflable instal·lat a la Piscina Municipal va

ser la nota refrescant de les activitats. Molts nens s’hi van

acostar per gaudir del bon temps regnant durant els quatre

dies de la Festa Major. Igualment remullats van quedar els

que es van apropar dissabte al matí per ballar una estona

mentre es banyaven a la pista, transformada en una piscina

gegant... plena d’escuma. El divertit espectacle infantil, dis-

sabte a la tarda, a càrrec del grup Pentina el Gat va acabar

d’adobar el dia. 

Un dels actes més tradicionals, les Cucanyes de Festa Major

organitzades per la penya Pirata Bu van arreplegar una bona

colla d’infants al Camp de Futbol divendres al migdia. El PSC-

PSOE es va encarregar d’organitzar les activitats infantil de

diumenge: els tallers de manualitats, jocs inflables o una volta

en quad.
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Futbol, tennis, tir...

Els més esportistes també van disposar d’activitats i compe-

ticions molt diverses per a gaudir-ne com a jugadors o espec-

tadors. Així, els assistents als diferents actes tan bon punt

podien veure un campionat de tennis com una exhibició de tir

amb arc, un renovat art mil·lenari. 

Per començar, dijous, divendres i dissabte es va disputar el

Campionat de Tennis de Festa Major en les modalitats

següents: Veterans, dobles masculí i femení i individual mas-

culí i femení. 

El gènere masculí del Papiol va veure’s dividit per unes

hores entre els solters i els casats de la població, i és que

divendres a la tarda van enfrontar-se en un partit de fut-

bol amistós.

I amb un caire més seriós –però no per això menys festiu- va

tenir lloc el partit de futbol entre el F.C. Vallirana (Primera

Regional) i el recentment ascendit a Segona Regional, l’UE El

Papiol.  Finalment, l’equip guanyador va ser el Vallirana. 

No van faltar esports mes minoritaris com el tir amb arc, on el

Club d’Arquers del Papiol van fer una excel·lent demostració del

que és donar en la diana. El mateix va passar amb els partici-

pants del tir al plat, que amb les seves escopetes van fer una

trencadissa, però no de porcellana, és clar.

Una Festa Major molt esportiva

Campionat de Futbol entre el Papiol i el Vallirana Exhibició de tir amb arcParticipants del partit de futbol entre solters i casats

Tennis Femení

Abans de l’exhibició... un bon esmorzar

Tennis Masculí

Torneig de tir al plat

Tennis Aleví

Entrega del primer premi del Tir al Plat, 

de mans de la Regidora de Festes, Teresa Parra
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Les penyes, l’ànima de la Festa
Fa tres anys es va promoure la creació de penyes, un gest que ha afa-
vorit la vida associativa i juvenil del Papiol. Ja sigui organitzant o par-
ticipant, la veritat és que gairebé en tots els actes de la Festa Major
sempre es pot veure a algú amb la samarreta característica de la seva
penya: Ekipo, Farigola, Pirata Bu, Orange, Nos Puede...
La seva espontaneïtat i les ganes de festa formen un còctel explosiu
que porta la gresca allà on sigui. Activitats com la nit de penyes –on
van participar-hi totes-, el dinar de germanor –organitzat per la
Penya Piratabu-, la ruta de
la cervesa –promoguda per
la Penya Orange-, el des-
pertar matiner i la xocola-
tada –a càrrec de la Penya
Ekipo- i l’exitós estirar la
corda –organitzat per la
Penya Despertaferro- van
estar organitzades per les
existents al poble. 

Improvisada batucada entre algunes penyesUna altre de les penyes del poble

I a més a més...

El Pavelló Municipal d’Esports va estar

ocupat per dues exposicions ben inter-

essants: Jocs del Món i Àfrica. 

L’exposició “Jocs del Món” oferia una

mostra de jocs de diferents cultures i

èpoques ordenats segons quina és l’acció

bàsica: xutar, girar, agafar, tombar, etc. A

més, comptava amb una secció destinada

a jocs alternatius, i una altra per a jocs

tradicionals com la baldufa, les bales o la

xarranca. Entre els joc més internacionals

s’hi podia trobar el Table Skittles: un joc

anglès de bitlles de taula; el Crokinole, un

joc originari del Canadà, o el Carrom, un

joc de taula practicat a l’Índia i el Iemen.

L’exposició sobre l’Àfrica estava basada en

fotografies que diferents ONG´s havien rea-

litzat al continent, una bona mostra de la

diversitat cultural i ètnica que hi ha al món.

Exposicions per a la tolerància

El Cavall Armat va tornar a ser protago-

nista, un any més, del Correfoc del

Papiol. El símbol de les gestes amb les

que el poble del Papiol va participar al

llarg de l’Edat Mitjana va compartir el

foc i els petards amb els Diables del

Papiol i la secció Timbalers i Grallers de

l’Associació Empenta Cultural. Prop de

tres-centes persones van apropar-se al

Correfoc del Papiol per gaudir una

estona d’una de les activitats més tradi-

cionals de Catalunya.  

El Correfoc

L’exposició sobre l’Àfrica

Un dels jocs de l’exposició “Jocs del Món”

El Cavall Armat, símbol del poble

Estirar la corda, una
estrena d’aquest any

Sens dubte, l’activitat esportiva que
més èxit va tenir va ser Estirar la
Corda, que s’estrenava aquest any
però que de ben segur a la Festa
Major vinent es tornarà a repetir. El
gran nombre de gent congregada al
Bosc del Blanc va animar amb els
seus crits als participants que inten-
taven estirar la corda cap al seu bàn-
dol, i l’esdeveniment va durar fins a
ben entrat el vespre. 



10

de
 B

A
T

a 
ba

t
Es

pe
ci

al
 F

es
ta

 M
aj

or
  2

0
0

5

L’Alcalde del Papiol, Albert Vilà, juntament amb els d’altres munici-

pis de la comarca com Cervelló, Corbera de Llobregat, Molins de

Rei, La Palma de Cervelló, Pallejà Sant Vicenç dels Horts, Santa

Coloma de Cervelló, Torrelles de Llobregat i Vallirana van signar el

passat dia 26 de juliol un conveni mancomunat pel qual s’estableix

la creació d’una Borsa Jove d’Habitatge al Baix Llobregat Centre.   

L’acte va tenir lloc al Castell del Papiol i va comptar també amb

l’assistència de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de

Catalunya i diferents mitjans de comunicació. 

El programa Borsa Jove d’Habitatge s’adreça als joves i pretén facili-

tar-los l’accés als habitatges de lloguer, buscant condicions avantatjo-

ses tant per als mateixos joves com per als propietaris dels habitatges. 

El Papiol disposarà d’una antena informativa situada al futur Punt

d’Informació Juvenil, de la mateixa manera que la resta de munici-

pis implicats. La Borsa Jove d’Habitatge i el Punt d’Informació Juve-

nil estaran ubicats a les antigues classes de P3 i P4, que al mes de

setembre s’adequaran per a acollir aquests dos serveis. Pel que fa a

les oficines informatives, estaran situades a Molins de Rei (plaça del

Mercat, 4) i a Sant Vicenç dels Horts (carrer del Claverol, 6).

Entre els avantatges dels quals podran gaudir els interessats en

la Borsa Jove d’Habitatge, destaca el fet que els joves no han

d’abonar honoraris d’intermediació ni comissió de cap mena i

disposen d’una assegurança multirisc gratuïta que cobreix els

desperfectes en el continent i contingut de l’immoble.  La seva

petició es creua amb l’oferta disponible a la borsa i se’ls

ensenya diversos habitatges. 

Per la seva banda, els propietaris que posen el seu pis a disposi-

ció dels joves a través de la Borsa Jove d’Habitatge també

comptaran durant el primer any d’una pòlissa multirisc per

cobrir possibles desperfectes, i una altra pòlissa gratuïta de

caució que cobreix el supòsit d’impagament del lloguer. Lloga-

ters i propietaris formalitzen els contractes d’arrendament en

presència de l’Administració.  

Per tal de poder gaudir del servei, els joves han de tenir entre 18 i

35 anys i un salari de com a mínim 1,5 vegades el salari mínim

interprofessional. En el cas de joves en l’atur, estudiants sense

ingressos o inferiors a aquesta quantitat, es pot continuar optant

a la borsa sempre que es disposi d’una fiança solidària.

Adreçat al Baix Llobregat Centre

Es signa el conveni per a la creació d’una Borsa Jove d’Habitatge

Sup l emen t

A Catalunya fan falta unes 800 donacions de sang al dia perquè

puguin subministrar-se els milers de productes sanguinis necessa-

ris (Hematies, Plaquetes i Plasma ) a tots els centres hospitalaris

públic i privats de Catalunya. Aquests realitzen diàriament un gran

nombre d’atencions on les transfusions sanguínies són part impres-

cindible de l’assistència del malalt.

En aquests moments els estocs de sang són molt baixos, per sota

dels nivells d'emergència. 

Els únics requisits necessaris per a ser donant de sang són: 

- tenir entre 18 i 65 anys

- pesar més de 50 kg

- fer més de 2 mesos que no se’n dona

La donació de sang és un  acte voluntari i altruista, però imprescindi-

ble per poder accedir a una medicina d’alt nivell. És per això que

agrairíem la vostra col·laboració.

Es necessita, vine i dóna’n una mica

Visita de la unitat mòbil per a la donació

Els carrers Josep Pla i Joan Miro ja dis-

posen d’un nou asfaltat que facilitarà la

circulació de vianants i conductors per

ambdós carrers.

Properament es farà l’inauguració

serà el dia 23 de setembre.

Asfaltat dels
carrers Josep Pla
i Joan MiróEl dia 12 de setembre començarà el curs escolar 2005-06. Després dels gairebé tres mesos de

vacances estivals ja s’apropa la –per alguns gens desitjada- tornada a les classes. Els escolars

hauran de tornar a agafar els llibres i la motxilla i començar un nou curs. I és que la tornada a

l’escola significa matinar, anar-se més d’hora a dormir... però també vol dir veure de nou als

companys i les companyes de classe i, sobretot, aprendre un munt de coses noves. I per als

amoïnats per la fi del temps lliure, no us preocupeu! Ara només queden tres mesos per a les

vacances... de Nadal! 

El 12 de setembre
tornada a l’escola

Els alcaldes assistents a l'acte, 

amb la Secretaria de Joventut de la Generalitat



11

de
 B

A
T

a 
ba

t
Es

pe
ci

al
 F

es
ta

 M
aj

or
  2

0
0

5

El conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el Servei Català de la Salut

del Departament de Sanitat i Seguretat Social serà modificat i abonaran la

quantitat com a pressupost de 40.700 ¤ pel període d’un any i desglossa-

des trimestralment. Malgrat l’augment de la contraprestació econòmica,

l’anterior pressupost no cobria la despeses ocasionades per l’Àrea Bàsica.

L’encarregada de vetllar per l’organització i compliment d’aquest acord

serà  la Regió Sanitària Costa de Ponent.

Modificació del conveni 
de col·laboració entre l’Ajuntament 
i el Servei Català de la Salut 

Els dies 5 de juny i 28 de juliol de 2006 són les dates

corresponents a les festes locals del Papiol per al proper

any. Així ho ha aprovat el consistori de l’Ajuntament en el

darrer Ple Municipal, celebrat el passat mes de juny. L’a-

cord serà notificat al Departament de Treball de la Genera-

litat de Catalunya, als efectes adients i es publicarà al tau-

ler d’anuncis de la Corporació per al coneixement general.

Ja són fixades 
les Festes locals
per l’any vinent

En el darrer Ple Municipal l’Alcalde, Albert Vilà i Badia, va fer

pública la moció de rebuig dels atemptats terroristes ocorre-

guts a Londres el 7 de juliol de 2005. 

“Aquest Ajuntament expressa el més enèrgic rebuig a qualsevol

signe de violència.  Violència engendra violència.  Mai, en nom

dels drets legítims d’un poble i en un context social i polític on

és possible el diàleg, té cap mena de justificació la violència.

Avui volem expressar la nostra solidaritat amb les víctimes i el

nostre condol a les seves famílies i a la ciutadania de la ciutat de

Londres i del Regne Unit per aquest detestable i incomprensible

acte terrorista.

Amb un acte terrorista es vol atemptar contra les idees, la

paraula, la raó, la tolerància, la solidaritat, el consens, el res-

pecte, el diàleg, la constància, el compromís, la coherència, la

lleialtat, l’amistat, el treball, el sentiment i el seny.  No perme-

tem que això passi a cap lloc del món.

Tornem a expressar el nostre optimisme creient que finalment

s’imposarà la PARAULA per damunt de les pistoles, el DIÀLEG

per damunt dels odis, la RAÓ per damunt de la barbàrie i el

SENY per damunt de la bogeria.  Prenem tots el compromís de

fer-ho possible, ja que així, el sacrifici de totes aquestes perso-

nes innocents no haurà estat en va.”

L’Ajuntament manifesta el seu rebuig pels atemptats a Londres

Sup l emen t

El pròxim 30 de setembre la sessió estarà
protagonitzada per Jules Verne, autor
d’obres mítiques com  “Viatge al centre de
la terra” o “El viatge a la lluna”. Precisa-
ment aquesta última pel·lícula serà l’en-
carregada d’inaugurar l’homenatge a l’au-
tor francès, amb el que comença la
temporada 2005-2006 al Cine Club
Molins de Rei.  
Coneguts títols com “Habana Blues”, “El
cielo gira” o “Las hermanas enfadadas”
omplen l’agenda fins al mes de novembre. 

Divendres, 30 de setembre
Sessió Inaugural
amb la Projecció del
clàssic de George
Melies EELL  VVIIAATTGGEE  AA
LLAA  LLLLUUNNAA  ((11990022))
(acompanyat al
piano per en JJOOAANN
MMUUNNNNÉÉ).  I després,
““VViiaajjee  aall  cceennttrroo  ddee  llaa
ttiieerrrraa”” (1959).  
Director: Henry Levin

14 d’octubre de 2005
HHAABBAANNAA  BBLLUUEESS
((22000044))
((ttrraaggiiccoommèèddiiaa
mmuussiiccaall))  
Director: Benito
Z a m b r a n o
(Espanya, Cuba,
França 2004)
Intèrprets: Alberto
Joel García Osorio,
Roberto Sanmartín.

28 d’octubre de 2005
EELL  CCIIEELLOO  GGIIRRAA  ((22000044))
((ddooccuummeennttaall))  
Directora:
Mercedes Alvárez
(Espanya 2004)

11 de novembre de 2005
LLAASS  HHEERRMMAANNAASS  EENNFFAADDAADDAASS
((22000044))((ccoommèèddiiaa  ddrraammààttiiccaa))  
Directora:
Alexandra Leclère (França 2004)

Cine Club Molins de Rei

La temporada 2005-2006 
s’inaugura amb un homenatge a Jules Verne ...si el que t’agrada és la música amb

molt de ritme, no ho dubtis a fer-la

sonar!!! Vina a les nostres sessions de

percussió llatina. Dies: tots els dilluns /

Hora: 20h / Lloc: Escola Municipal de

Música del Papiol

Apunta’t
a la Batukada!



Baixada de Vehicles Inimaginables

Trastos inverosímils en l’acte més trepidant de la festa

Els cotxes participants

Lloc: Circuit del Papiol (Av. Catalunya) / Hora: 18 hores / Durada: 120 minuts d’adrenalina 
Requisits: Quatre rodes, una base, imaginació... i ganes de passar-s’ho molt bé!

Qui s’imagina una barca amb rodes enmig de l’asfalt? O una mini granja ambulant? Oi que sona increïble? Doncs aquests i fins a quatre

vehicles més d’aquest tipus van participar en l’emocionant Baixada de Vehicles Inimaginables des de la Plaça Gaudí fins al Bosc del Blanc.

La Plaça Gaudí semblava un formiguer de gent que esperava impacient darrera de les tanques a que comencés la baixada. La Virgínia

Olveira, de l’OAC, va presentar l’esdeveniment i els diferents vehicles just abans de la sortida. 

A un dels acted més esperats de la Festa Major s’hi podia trobar el mateix Dragon Khan, “robat de Port Aventura”, tal i com van explicar

els seus integrants; unes troglodites de l’edat de pedra; tot un cotxe de la Fòrmula 1; una granja ambulant; el famós cotxe “tunnejat” del

Neng, i fins i tot un autèntic vehicle “rural”, definit així pels seus creadors.

Pilots i co-pilots:

Francesc Vilà, Carolina Soriano, Ariadna

Vilà, Joana Vilà, Agustí Sanchís, Olga

Meca, Dídac Sanchís, Jofre Sanchís,

Joan Julià, Maribel Delgado, Xavier

Julià, Sergi Julià, Ferran Estarlich,

Mònica Landajo, Ignasi Estarlich, Fran-

cesc Estarlich, Ricard Roca, Berta Roca,

Marc Roca, Anna Rigau, Antonio Viñe-

glas, Joana Barba, Jordi Viñeglas, Arnau

Viñeglas, Núria Solanellas, Julio Montes,

Laia Montes, Marc Montes, Albert Gené,

Rosó Alujas, Marc Gené, Laura Gené,

Jordi Tarragó, Yolanda Sanchís, Esteve

Tarragó, Alba Tarragó, Ferran Estarlich,

Leo Olivé, Mercè Girau, Rosa Parés,

Montse Rius, Anna Sánchez, Maria

Urella, Pau Rodrigo, Nuria Martin, Carme

Grau, Marta Fuer, Marisol Garcia, Núria

Martin, Anna Sánchez, Núria Grau,

Jaume Grau, Ruben Cabello, Xavier

Tacons, Yoli Garcia, Yoli Muñoz, Monica

Lozano, Daniel Morac, Sergi Torralbo,

Alberto Cornellas, Ferran Nicola, Joan

Fernández, Ruben Vicente, Teresa Vilà,

Carlota Casellas, Clàudia Casellas, Laia

Garcia, Mireia Miró, Ramon Figueres,

Josep Casellas, Andrés Iñiguez, Eduard

Iñiguez, Adrià Iñiguez, Jordi Iñiguez,

Albert Sánchez, Joan Manel Sánchez,

Juan López, Sonia Alujas, Sergi Alujas,

Albert Alujas, Antonio Revuelta, Hector

Rodríguez, Yerusa Azor, Jasmina, Ale-

jandro Paris, Adrian Sojo, Ismael

Pacheco, Jordi Ortiz.

EEllss  gguuaannyyaaddoorrss
ddee  llaa  bbaaiixxaaddaa  vvaann  sseerr::

11eerr  pprreemmii:: Las Pelandruscas

22nn  pprreemmii:: “Papineng”

33rr  pprreemmii: Pirata team

“Les Pelandrusques”, guanyadores del  Primer Premi

El Tercer Premi va ser per als “Pirata Team”

El vehicle més rural de la Baixada

Els “Papineng”, es van emportar el Segon Premi

El Dragon Khan de la penya Farigola 

La Sardineta, la barca amb rodes


