
FESTA MAJOR DEL PAPIOL 2021
ENS RETROBEM

DEL 21 AL 25 DE JULIOL DE 2021

Actes numerats: gratuïts amb entrada anticipada, 
nominal i intransferible. www.elpapiol.cat



Malgrat que seguim convivim amb la pandèmia de coronavirus, enguany ha estat 
possible dissenyar, amb les corresponents limitacions i mesures de seguretat, un 
programa de festa major.

Retrobar-nos al carrer per compartir de nou la festa major amb totes o tots vosaltres 
fa il·lusió. De fet, a banda d’il·lusió, hi ha com un punt de necessitat de tothom 
d’intentar recuperar actes i activitats.

Hem dissenyat un programa amb activitats dirigides a tots els públics, on haurem 
de realitzar-les amb les mesures de seguretat actuals, però podrem gaudir d’uns 
dies d’actuacions, música i activitats.

Aprofito aquestes línies per agrair la feina de totes les persones que han estat i 
estaran aquests dies treballant per tal de poder gaudir de la festa major, i un tenir 
record a totes aquelles papiolenques i papiolencs que ja no estan entre nosaltres.

Molt bona festa major a tothom i no deixeu de cuidar-vos.

Ens retrobem amb unes condicions diferents; respectant distàncies; amb afora-
ments reduïts; sense tots els actes als quals estàvem acostumats; amb precaució, 
contenció i amb el respecte que encara es mereix la situació de pandèmia que 
estem vivint.

Ens retrobem amb el record i la tristesa de saber que algunes persones de la nostra 
vila no ens podran acompanyar, però amb l’esperança, que aquest petit batec que 
és aquesta festa major, ens ompli d’energia i ens posi una mica d’alegria al nostre 
dia a dia.

Ens retrobem i agraïm al personal de l’Ajuntament, a les penyes i a tothom que ha 
bolcat totes les energies per fer aquesta festa major tan especial. Un agraïment 
també, a totes aquelles penyes i persones que han entès que hi ha actes que encara 
no es poden fer o que han preferit esperar a organitzar activitats en festes majors 
més pròsperes.

En definitiva, gaudim d’aquesta Festa Major, amb la màxima prudència, respecte, 
consum respectuós i sempre dient NO és NO!

Bona Festa Major i visca El Papiol!

Torna la
Festa Major

Aquest estiu
ens retrobem per la
Festa Major!

Joan Borràs i Alborch | L’alcalde Jordi Bou i Compte | Regidor de Cultura



Reserves

Entrades Normativa

COVID

A les activitats programades 
a l’aire lliure es realitzarà un 
control d’accés per tal de no 
superar l’aforament permès. 

Tots els actes
de Festa Major
són gratuïts.

Amb públic estàtic, 
assegut i distància 
entre espectadors.

Tots els actes 
tenen aforament 

limitat.

No es podrà fumar a 
interior del recinte on se 
celebra l’esdeveniment, 

independentment que aquest 
se celebri a l’aire lliure.

Amb reserva 
d’entrada prèvia i/o 

registre per al control 
d’aforament.

Les cadires no 
són numerades i 

s’ocuparan per ordre 
d’entrada

Les entrades 
són nominals i 
intransferibles.

El públic haurà d’anar 
sempre amb la 

mascareta posada. 

No hi haurà servei de Bar
als recintes.
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01ENTRADES

GRATUÏTES

• Els actes que apareguin al programa amb el símbol          voldrà dir que cal reservar 
entrada prèviament a través de l’apartat del web municipal dedicat a Festa Major on 
trobareu el botó “ENTRADES”. Un cop reservades, les podreu descarregar o enviar al 
vostre correu electrònic. Podeu portar les entrades impreses o en el vostre dispositiu mòbil.

• Pels actes on aparegui el símbol          caldrà portar degudament omplerta i
 impresa la declaració responsable per poder entrar-hi. Podreu trobar aquest
 document en aquest QR, al web municipal o a l’OAC de l’Ajuntament del Papiol.

• Agafeu només aquelles entrades que realment necessiteu (màxim 4) i cancel·leu-les si no 
n’heu de fer ús.

• Porteu les entrades descarregades al vostre dispositiu mòbil o bé impreses.
 Les declaracions responsables s’han de portar impreses.

• Llegiu atentament les indicacions i les especificacions de cada un dels actes a les vostres 
entrades, ja que si no s’ha fet ús de l’entrada, aquesta quedarà automàticament alliberada

 i a disposició del públic.

• Presteu atenció a l’obertura de portes de cada acte, cal venir amb el temps suficient per 
accedir al recinte.

• S’ofereix un servei especial, i prioritari per a residents del Papiol, per a l’adquisició/reserva 
d’entrades dels actes de Festa Major, adreçat preferentment a persones que tinguin 
dificultats per accedir al servei telemàtic d’entrades. Per poder tramitar aquesta reserva 
caldrà facilitar les dades personals (nom i cognoms, DNI i telèfon de contacte) de totes les 
persones que vulguin entrada.

 L’horari d’aquest servei serà:
 14, 15 i 16 de juliol, de 10 a 14 h, a la biblioteca Valentí Almirall.
 14, 15 i 19 de juliol, de 18 a 20 h, a l’OAC de l’Ajuntament del Papiol.
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Aquest programa es regirà per les indicacions de Salut Pública en el moment 
de realitzar-se les activitats. Actualment:
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22
    DIJOUS

18.00 h
La Veu Kids
Organitza: Biblioteca V. Almirall amb la 
col·laboració de l’Espai Infantil i Juvenil 
el Punt
Pati de l’Escola Pau Vila
+ 3 anys
Per participar-hi cal inscripció prèvia 
a la Biblioteca o enviant un correu 
electrònic a b.papiol@diba.cat.
Termini fins al 17 de juliol.
Control d’accés amb declaració 
responsable.

19.00 h
Viatge inaugural del trenet de la 
Festa Major
Organitza: Ajuntament del Papiol 
Sortida: av. de la Generalitat, s/n 
(costat escales accés pl. de Cal Xico)

21
DIMECRES

De 17.30 a 19.30 h 
Taller familiar de Festa Major
Organitza: Biblioteca Valentí Almirall
Pati de la Biblioteca
Infants de 3 a 6 anys: 17.30 h
Infants de més de 7 anys: 18.30 h
Aforament limitat. Cal inscripció prèvia 
a la Biblioteca fins al 16 de juliol.

22.00 h 
Cinema a la fresca
22.00 h Projecció del curtmetratge: 
En veu de dona
22.30 h Jumanji: siguiente nivel
Organitza: Ajuntament del Papiol 
Pista ludicoesportiva
Obertura de portes: 21.30 h
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible.

D’11.00 a 13.00 h
La festa de les aigües 
Vols construir i fer navegar un vaixell? 
Vols jugar amb tauletes interactives i 
passar-te tots els nivells del cicle de 
l’aigua? O vols transportar aigua sense 
perdre’n ni una gota? 
Aigües de Barcelona et porta un munt 
de jocs a la festa de les aigües. Si 
tens entre 3 i 12 anys, vine a jugar! 
T’hi esperem! 
Organitza: Ajuntament del Papiol
Bosc del Blanc
Aforament limitat amb control d’accés. 

20.30 h 
Pregó inaugural de la Festa Major 
A càrrec de Long Li Xue 
Youtuber i humorista català, 
actualment participa al programa 
Adolescents iCat i va ser presentador 
de l’última edició de la Nit literària de 
Santa Llúcia
Organitza: Ajuntament del Papiol
Pati de l’Escola Pau Vila
Obertura de portes: 20.15 h
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible.

22.30 h 
Gran Bingo de Festa Major 
Organitza: UE Papiol
Pista ludicoesportiva
+ 18 anys
Aforament limitat. Control d’accés
amb declaració responsable.
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DIVENDRES

De 10.00 a 12.00 h 
El Papiol Escape
Organitza: Ajuntament del Papiol
Joc de pistes pel Papiol a on podreu 
posar a prova el vostre coneixement 
del poble i la vostra agilitat mental, per 
aconseguir acabar amb la maledicció 
del Castell. Seràs capaç de trobar les 
set pedres i obrir la gàbia a on el diable 
les té amagades?
Pl. de Joan Fuster
+ 8 anys
Inscripció anticipada, nominal i 
intransferible per grups de màxim
6 persones
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Horari del trenet
de la Festa Major

Dijous 22
De 19.00 a 24.00 h 

Divendres 23
D’11.00 a 14.00 h
i de 17.00 a 21.00 h

Dissabte 24
D’11.00 a 13.30 h i
de 17.30 a 21.00 h



CONSUM
RESPONSABLE
I AMB SENY
Aquestes festes,
Consumeix de forma
responsable.

Recorda que no
cal beure alcohol
per gaudir dels
actes de Festa Major.

Diposita els residus
al contenidor
corresponent.

NOMÉS
EL SÍ ÉS SÍ • Ajuntament del Papiol

 (av. de la Generalitat, 7-9)

• Biblioteca Valentí Almirall
 (ptge. de Parellada, 1)

• Bosc del Blanc

• Carrer de Pau Casals

• Escola de Música i Dansa
 M. Pongiluppi
 (c. de Jaume I, 5)

C. Major

Entrada i sortida
del Papiol
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Ajuntament

Pl. dels
Països

Catalans

Castell

Pista
Ludico-

esportiva

Biblioteca

• Parròquia de Santa Eulàlia
 (c. de Mossèn Rull, 8)

• Pati de l’Escola Pau Vila
 (pl. del Dr. Barberà, s/n)

• Pista ludicoesportiva
 (c. de Ca n’Esteve de la Font,
 al costat de la Biblioteca)

• Poliesportiu
 (c. de Pau Casals, s/n)

C. Pau Casals

Poliesportiu

Escola Pau Vila

Escola Música i Dansa
M. Pongiluppi

C. Jaume I

C. del Trull
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Pàrroquia de
Santa Eulàlia

Bosc del Blanc

ELS ESPAIS DE LA FESTA

PUNT
LILA

Si et sents
agredida o veus 
alguna agressió 
vine al Punt Lila

Trobaràs a la
programació els actes 
amb Punt Lila
assenyalats amb
aquest símbol.

També podreu trucar al 
638 425 284 on qualsevol 
persona que requereixi 
una demanda serà atesa.

Tolerància ZERO
Entre tots i totes
construïm un Papiol
lliure d’agressions
sexistes, racistes i
LGTBIfòbiques

PUNT
LILA



De 17.00 a 20.00 h
Tarda de xupinflables
Organitza: Penya Xupipandy
Al poliesportiu
De 3 a 12 anys
Aforament limitat. Control d’accés amb 
declaració responsable. 

20.00 h
Concert de Festa Major 
Amb l’orquestra Selvatana
Organitza: Ajuntament del Papiol
Pati de l’Escola Pau Vila
Obertura de portes: 19.30 h
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible. 

24
   DISSABTE 

11.30 h
Espectacle familiar Reggae per xics 
Amb el grup The Penguins
Organitza: Ajuntament del Papiol
Pati de l’Escola Pau Vila
Obertura de portes: 11.00 h
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible.

De 18.00 a 20.00 h 
El Papiol Escape
Organitza: Ajuntament del Papiol
Joc de pistes pel Papiol a on podreu 
posar a prova el vostre coneixement 
del poble i la vostra agilitat mental, per 
aconseguir acabar amb la maledicció 
del Castell. Seràs capaç de trobar les 
set pedres i obrir la gàbia a on el diable 
les té amagades?
Pl. de Joan Fuster
+ 8 anys
Inscripció anticipada, nominal i 
intransferible per grups de màxim 6 
persones

21.00 h 
Espectacle de foc de Festa Major
Amb el Grup de Diables Infantils i 
Diables del Papiol, Cavall Armat i 
Grallers i Timbalers del Papiol
Organitza: Grup de Diables, Cavall Armat 
i Grallers i Timbalers del Papiol amb el 
suport de l’Ajuntament del Papiol
Av. de la Generalitat, 7-9 (davant 
Ajuntament)
Recinte perimetrat. Accés per av. de 
la Generalitat cantonada amb c. de 
Tarragona
Aforament limitat. Control d’accés amb 
declaració responsable. 

A continuació
Música de ball 
Amb l’orquestra Selvatana
Organitza: Ajuntament del Papiol
Pati de l’Escola Pau Vila
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible.

22.00 h 
Concerts joves Papiolencs
Amb Perill drac i Me temía lo peor
Organitza: Ajuntament del Papiol
Pista ludicoesportiva
+ 16 anys
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible.
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22.00 h
Concert jove
22.00 h Obsesion Band
23.00 h The Txandals
Organitza: Ajuntament del Papiol
Pista ludicoesportiva
+ 16 anys
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible.

22.30 h 
Música a la fresca 
Amb l’orquestra Millenium
Organitza: Ajuntament del Papiol
Pati de l’Escola Pau Vila
Obertura de portes: 22.00 h
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible.
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  DIUMENGE

De 10.00 a 12.00 h
Taller “Música en família”
Amb Gemma Baños i Oriol 
Cortadella (musicoterapeutes)
Organitza: Cria Papiol
A l’Escola de Música i Dansa M. 
Pongiluppi
De 0 a 3 anys
Cal inscripció prèvia enviant
un correu electrònic
criapapiol@gmail.com.
Aforament limitat.

D’11.00 a 14.00 h
Tobogan aquàtic  
Organitza: Ajuntament del Papiol
Carrer de Pau Casals, s/n
Recinte perimetrat. Accés per la part 
del Poliesportiu.
Control d’accés amb declaració 
responsable.

12.00 h
Teatre per a petites i grans persones
“La rateta voladora”
Amb el grup Mitja i Mitjoneta
Organitza: Ajuntament del Papiol – 
Consell de la Infància i l’Adolescència
Pati de l’escola Pau Vila
De 3 a 11 anys
Obertura de portes: 11.30 h
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible. 

12.15 h
Missa de Festa Major
Parròquia de Santa Eulàlia

De 17.00 a 20.00 h
Tobogan aquàtic  
Organitza: Ajuntament del Papiol
Carrer de Pau Casals, s/n
Recinte perimetrat. Accés per la part 
del Poliesportiu.
Control d’accés amb declaració 
responsable.

19.00 h
Concert de sardanes
Amb la Cobla Jovenívola de
Sabadell
Organitza: Ajuntament del Papiol
Pati de l’Escola Pau Vila
Obertura de portes: 18.30 h
Control d’accés amb declaració 
responsable.

22.30 h
Espectacle “Ara més”
Amb Pep Plaza
Organitza: Ajuntament del Papiol
Pista ludicoesportiva
Obertura de portes: 22.00 h
Entrada anticipada, nominal i 
intransferible. No es podrà accedir 
al recinte un cop iniciat l’acte

00.15 h
Espectacle de cloenda: castell de 
focs 
Organitza: Ajuntament
Llançament dels focs:
Polígon Industrial Sud
És recomanable contemplar-lo des
del mirador del carrer del Carme
o des del Poliesportiu Municipal. 

PUNT
LILA
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AFECTACIÓ DEL TRÀNSIT

Dimecres 21 

Pàrquing públic pista
ludicoesportiva
Prohibit estacionar i tancament de 
l’accés
de 21.00 h a fi d’activitat
Motiu: cinema de Festa Major

Del dijous 22 al dissabte 24 

C. del Dr. Trueta
(tram av. de la Generalitat a
rbla. de Catalunya)
Prohibit estacionar
de 17.00 del 22 de juliol a 23.00 h del 
24 de juliol
Motiu: Trenet de Festa Major

Dijous 22 

Pl. del Dr. Barberà
Prohibit estacionar
de 16.00 h del 22 de juliol a 01.30 h del 
23 de juliol
Tall circulació en la zona
1 hora abans de cada acte
Motiu: actes de Festa Major

Pàrquing públic pista ludicoesportiva
Prohibit estacionar
de 08.00 h a fi d’activitat
Motiu: actes de Festa Major

Divendres 23

Pl. del Dr. Barberà
Prohibit estacionar
de 16.00 h del 23 de juliol a les 01.30 h 
del 24 de juliol
Tall circulació en la zona
1 hora abans de cada acte
Motiu: actes de Festa Major

Pàrquing públic pista
ludicoesportiva
aquest dia només es podrà estacionar 
de 8.00 a 16.00 h
Prohibit estacionar
de 16.00 h a fi d’activitat
Motiu: concerts joves

Dissabte 24

Pl. del Dr. Barberà
Prohibit estacionar
de 8.00 h del 24 de juliol a les 01.30 h 
del 25 de juliol
Tall circulació en la zona
1 hora abans de cada acte
Motiu: actes de Festa Major

Av. Generalitat entre els números
3 i el 30
(Zona Ajuntament i botiga Clarel)
Prohibit estacionar
de 18.00 h a fi d’activitat
Tall circulació a la zona 
20.00 h i fins a finalització de l’acte
Motiu: Espectacle de foc

Pàrquing públic pista
ludicoesportiva
(aquest dia només es podrà estacionar 
de 8.00 a 16.00 h)
Prohibit estacionar
de 16.00 h a fi d’activitat
Motiu: concerts joves

Diumenge 25

C. de Pau Casals 
Prohibit estacionar i tall de la
circulació
de 6.00 h a finalització de l’acte
Motiu: tobogan aquàtic

C. d’Edison
(tram c. de la Vinya i c. del Cirerer)
Ptge. de Newton
Prohibit estacionar i tall de circulació
de 8.00 h del 25 de juliol fins a les 
12.00 h del dilluns 26 de juliol
Motiu: castell de focs 

Pàrquing públic pista ludicoesportiva
Prohibit estacionar i tancament de 
l’accés
de 21.00 h a fi d’activitat
Motiu: teatre de Festa Major

L’organització es reserva el dret de variar aquest avís, atenent a possibles variacions 
dels actes previstos.



La informació d’aquest programa era vigent en el moment d’imprimir-lo (XXXXXX).
L’organització es reseva el dret de modificar-lo per raons tècniques, sanitàries o meteorològiques.

Les possibles variacions de la programació es notificaran a través
de les xarxes socials de l’Ajuntament del Papiol.

VOLS TENIR EL PROGRAMA DE
FESTA MAJOR AL TEU MÒBIL?

Descarrega’t l’App El Papiol a la butxaca 
i no et perdis cap activitat!

Busca “Ajuntament del Papiol” a:


