
El Papiol
 enamora

i mostra d’altres productes de la terra
de la Cirera

Festa40a

3, 4 i 5 de juny 2022



A les acaballes de la Guerra Civil, un 
matrimoni del Papiol va rebre la visita 
d’un jove recluta terrassenc, Alfonso 
Jordà Montaña, que havia de complir 
l’ordre militar de confiscar béns al 
poble. 

Aquesta és una de les moltes 
històries d’amor que es gesten 
cada dia al Papiol. 

El Papiol, histories d’amor



El Papiol enamoraDel matrimoni papiolenc, només sabem que ella es deia 
Vicenta i que posseïen un cavall. 

L’Alfonso els va anunciar que havia de requisar l’animal. 

Enguany la Festa de la Cirera arriba a la 40a edició! 
Aquesta festa és un evident tribut a la terra, als seus 
fruits, a la vida. 

Mentre treballàvem en la preparació d’aquesta ce-
lebració, hem pogut conèixer una bonica història 
que va passar realment al Papiol, una història que 
il·lustra la voluntat original de la nostra festa, la vo-
luntat d’agrair.
 
Els darrers anys hem treballat per potenciar la Festa 
de la Cirera i fer-la arribar més enllà per donar-la a 
conèixer fora dels límits del Papiol.
 
Oferir el més preuat que tenim en senyal d’agraï-
ment és un acte d’amor. L’amor és, sens dubte, la 

millor manera de transcendir, traspassar fronteres i 
agermanar.

Precisament, d’això va la història que us compartim 
aquest any amb motiu de la celebració del 40è ani-
versari de la nostra Festa de la Cirera. Podem creu-
re que les casualitats existeixen, o no. Sigui com 
sigui, aquesta narració ens ha arribat en un moment 
molt especial.
 
De moment, només coneixem una versió del relat, 
la que ens ha contat la terrassenca Teresa Jordà 
Vitó, filla d’un dels protagonistes de la història. 

Joan Borràs, alcalde del Papiol

Podeu accedir a la 
història sencera a 

través d’aquest QR



Festa de les cireres 2022
Les cireretes ja pengen de l’arbre
com fanalets d’una festa major;
enlluernats, els ocells hi fan via,
enamorats d’aquell món de color.

Prou que coneixen la dolçor tancada
dins de la bola vermella i lluent!
cada any hi vénen a la primavera
i els acull, l’arbre, generosament.
Joana Raspall 

Després d’aquests dos anys excepcionals, tornarem a celebrar la ja tradicional 
Festa de les Cireres del Papiol. Les cireres, tal com diu el poema, estan associades 
al bon temps,al color, a la festa, a la dolçor. Però no tot són flors i violes, no hi 
hauria cireres com les del Papiol si els pagesos no tinguéssim cura dels cirerers 
durant tot un any, si deixéssim que els ocells del poema se les mengessin totes, 
si deixéssim que els senglars matessin els cirerers. Estimem la nostra feina i 
volem poder continuar fent-la, però per això cal defensar la continuïtat de les 
explotacions agrícoles en llocs tan amenaçats com el Baix Llobregat, exigir preus 
justos, reclamar polítiques agràries que beneficiïn els treballadors i treballadores 
del camp. Aquests dos anys de pandèmia i l’actual guerra a Europa ens mostra, 
si encara hi havia algun dubte, com és d’important tenir aliments frescos de 
proximitat. Per tal que això continuï sent possible tothom hi ha de posar el seu 
granet de sorra.

Pere Figueras (President de l’Associació de Pagesos del Papiol)

C. Major

Entrada i sortida
del Papiol
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La Vicenta i el seu home li van 
suplicar que no ho fes, perquè 
depenien de la bèstia. 

“Me l’he d’emportar -va dir l’Alfonso-, 
però el cuidaré fins que acabi la 
Guerra i us el pugui tornar”.

Pl. de
l’Església



DIVENDRES
18 h
Inauguració de l’exposició 
“Metalls: obtenció i aplicació”
Organitza: Museu  
Espai: Biblioteca

19 h
Demostració culinària
Amb la Pastisseria Joan
Organitza: Ajuntament
Espai: recinte firal

Acabada la Guerra, l’Alfonso va amagar el 
cavall fins que va poder tornar al Papiol a 
complir la promesa. Però no podia recordar 
on era la masia...

Aleshores, el cavall va començar a galopar cap a 
un home que va veure al final d’un camí. L’amo!

20 h
Tast de vins naturals
Amb Finques Agrícoles Parera
Organitza: Ajuntament
Espai: pl. de l’Església
Places limitades (35)
Cal inscripció prèvia (el mateix dia 
a l’estand de l’Ajuntament)
+ 18 anys

22 h
Concert 40a Festa de la Cirera
Espai: pl. de l’Església

DISSABTE
10 h10 h
Recorregut guiat El Papiol 
Patrimoni i visita al Castell

Organitza: Ajuntament 
Sortida: estand Ajuntament
Cal inscripció prèvia
(el mateix dia a l’estand de l’Ajuntament)

11 h11 h
Inauguració de la Festa de la Cirera
Espai: recinte firal  

12 h12 h
Cançons menudes (activitat infantil)
Amb Gemma Baños i Gregori Ferrer
Organitza: Ajuntament 
Espai: Biblioteca 

12.30 h12.30 h
Showcooking
Amb la influencer Anna Recetas fáciles
Organitza: Ajuntament 
Espai: recinte firal 

17 h17 h
Concurs: cuina amb cireres
Organitza: Consell de la Infància i 
l’Adolescència
Espai: recinte firal
Cal inscripció prèvia
(web de l’Ajuntament)

S’ha de presentar un plat que 
contingui com a mínim 1 cirera. 
Dues categories:
• Menors de 12 anys
• 13 a 18 anys

17 h17 h
Recorregut guiat El Papiol 
Patrimoni i visita al Castell
Organitza: Ajuntament 
Sortida: estand Ajuntament
Cal inscripció prèvia
 (el mateix dia a l’estand de 
l’Ajunatment)

17.30 h17.30 h
Tast d’olis i xerrada
Amb Josep Maria Audí
Organitza: Ass. Pagesos
Espai: Biblioteca
Places limitades (35)
Cal inscripció prèvia (el mateix dia a 
l’estand de l’Ajuntament)

18 a 19 h18 a 19 h
Aprèn a plantar un hort! (activitat 
infantil)
Organitza: Ass. Pagesos
Espai: recinte firal 

19 h19 h
Recorregut guiat El Papiol Patrimoni 
i visita al Castell
Organitza: Ajuntament 
Sortida: estand Ajuntament
Cal inscripció prèvia
 (el mateix dia a l’estand de 
l’Ajunatment)

19 h19 h
Ball de sardanes
Amb la cobla La Sitgetana
Organitza: Ajuntament i
Ass. Pagesos 
Espai: recinte firal

21 h21 h
Sopar popular
Organitza: Ajuntament 
Espai: c. Major 
Preu: 17 € (venda anticipada de 
tiquets a la Copisteria i a l’Àpats)



23 h23 h
Improshow de la Festa de la 
Cirera
Amb Planeta Impro
Organitza: Ajuntament 
Espai: pl. de l’Església

DIUMENGE
9 h9 h
Esmorzar de pagesos
Organitza: Ass. Pagesos 
Espai: ptge. Parellada
Preu: 5 € (venda anticipada 
de tiquets a la Copisteria i al 
Supermercat Avilés-Condis)

10 h10 h
Recorregut guiat El Papiol 
Patrimoni i visita al Castell
Organitza: Ajuntament 
Sortida: estand Ajuntament
Cal inscripció prèvia  (el mateix
dia a l’estand de l’Ajunatment)

La família Jordà esperava 
amb candeletes aquell 
moment tan dolç.

10 a 13 h10 a 13 h
Tallers infantils per celebrar el 
Dia del Medi Ambient 
10 a 12 h10 a 12 h – Fem bossetes d’olor  – Fem bossetes d’olor 
amb plantes aromàtiques amb plantes aromàtiques 
mediterràniesmediterrànies
11 a 13 h 11 a 13 h – Fem el nostre ninot – Fem el nostre ninot 
de gespade gespa
Organitza: Ajuntament
Espai: estand Ajuntament
Places limitades (50)

11 h11 h
Exhibició sobre rodes al nou Exhibició sobre rodes al nou 
Pumptruck Pumptruck 
Organitza: Ajuntament
Espai: Pumptruck

12 a 13 h12 a 13 h
Aprèn a plantar un hort! Aprèn a plantar un hort! 
(activitat infantil)(activitat infantil)
Organitza: Ass. Pagesos
Espai: recinte firal  

12 h12 h
Recorregut guiat El Papiol Recorregut guiat El Papiol 
Patrimoni i visita al CastellPatrimoni i visita al Castell
Organitza: Ajuntament 
Sortida: estand Ajuntament
Cal inscripció prèvia (el mateix dia a 
l’estand de l’Ajunatment)

12 h12 h
Actuació castelleraActuació castellera
Amb la colla castellera Matossers 
de Molins de Rei i castellers de 
Sant Feliu
Organitza: Ajuntament 
Sortida: recinte firal 

13 h13 h
Vermut popularVermut popular
Organitza: Societat Gastronòmica 
Papiol

Espai: recinte firal 
Preu: 3 € (venda anticipada 
de tiquets a: Fruiteria Emilia, 
Copisteria, Forn de pa Albert 
Charter, Supermercat
Avilés-Condis)

18 a 19 h18 a 19 h
Aprèn a plantar un hort!Aprèn a plantar un hort!
(activitat infantil)(activitat infantil)
Organitza: Ass. Pagesos
Espai: recinte firal 

19 h19 h
ShowcookingShowcooking
Amb la cuinera Ada Parellada
Organitza: Ajuntament 
Espai: recinte firal 

20 h20 h
Cloenda de la Festa de la CireraCloenda de la Festa de la Cirera
Tast del pastís del 40è aniversari
Espai: recinte firal

EXPOSICIONS
Exposició de cireres
Biblioteca Valentí Almirall
Ds., 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Dg., 11 a 14 h i 17.30 a 20 h

Exposició fotogràfica “Plantes i Flors 
del nostre entorn”
Organitza: Penya Fotopinya
Biblioteca 
Dv., 17 a 21 h
Ds., 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Dg., 11 a 14 h i 17.30 a 20 h

Exposició “Metalls: obtenció i 
aplicació”
Organitza: Museu del Papiol
Biblioteca Valentí Almirall
Horari durant la Festa de la Cirera:
Dv., 17 a 21 h
Ds., 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Dg., 11 a 14 h i 17.30 a 20 h

ACTIVITAT: transformació del mineral 
en ferro
Organitza: Museu del Papiol
Recinte firal

ACTIVITAT: Papiol Escape
Organita: Ajuntament
Espai: estand Ajuntament
Sortida: Dv,. 18 a 21 h. Ds. i Dg., 10 a 21 h

Des d’aleshores, cada mes de juny, com a gest 
d’agraïment, la Vicenta i el seu home van anar 
a Terrassa a dur cireres als Jordà.



Amb la col·laboració de: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Parc de Collsero-
la, Parc Agrari del Baix Llobregat, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Hortat Fruita, 
Pere Sabaté, Jaume Ros, Jaume Olivé, Suministros de Arcilla, Tallers Puigmadrona, 
Campderrós Pavelló A núm. 21, Planters Faura, Manel Bofarull, Centre Hípic Cal Senyo-
ret, bar restaurant El Punt de Trobada, Fruites i Verdures Cal Figueras, Restaurant Can 
Campmany (Molins de Rei), Farmàcia A. Vilà, Rolyms Vallés SL, restaurant Can Colomé, 
Jardineria Damià, la Copisteria del Papiol, Fruits Parera, Jardineria El Papiol, Hípica Do-
mènech-Dunfoy, Agri MA SCP, Oli El Puig.

Amb el suport de:

Ubicació del recinte firal:
c. de Ca n’Esteve cantonada 
amb ptge. Parellada
(Pista Ludicoesportiva)

Horari del recinte
Dv., 18 a 21 h
Ds., 10 a 21 h
Dg., 10 a 21 h

El bus urbà que connecta 
l’estació de Renfe amb el 
centre urbà funcionarà durant 
tot el cap de setmana de la 
Festa.

Aquest programa s’ha tancat el 15 de maig.
Les possibles modificacions del mateix es publicaran a fb.me/elpapiol


