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Diious
2 d’agost
j
Inici de Festa amb blues
Els dies 2, 3 ,4 i 5 d’agost es va celebrar la Festa Major del Papiol. El cinema a la fresca, el tradicional pregó a càrrec de la pintora i veïna Lluïsa García-Muro i el festival piro-musical van inaugurar la
primer Festa Major del segle XXI. Més tard, els assistents es van desplaçar al Bosc del Blanc per escoltar el concert de Blues protagonitzat pel grup afroamericà Big Mama.

La pintora Lluïsa GarcíaMuro donava el tret de
sortida amb un pregó
apassionat on va identificar la riquesa cultural,
social i natural del Papiol
amb la paleta de colors
de l’artista.
Por i blues
Minuts després, el cel es
va tenyir de colors inten-

sos, lluminosos, i la por
es va apoderar de la nit.
Els temes musicals de
misteri més emblemàtics
del cel˙luloide es van reunir en el festival piromusical que inaugurà la
primera Festa Major del
segle XXI. Expressions de
sorpresa, cares abrumades per la bellesa dels
focs
artificials
que

L’alcalde i la pintora Lluïsa García-Muro durant la recepció a les entitats

Pregó de la Festa Major - Estiu 2001
Benvolgut alcalde, autoritats, amigues i amics !
És un gran honor per mi ser la Pregonera Major de la nostra Festa
més Gran. La paraula FESTA va lligada a la paraula GAUDIR i
aquesta va lligada a AMISTAT, COMPANYIA, VEÏNATGE, HARMONIA.., a EQUILIBRI... si no, no hi ha FESTA, en l’art de la pintura,
que conec una mica, passa una cosa semblant: la COMPOSICIÓ, les
FORMES, el COLOR, formen un conjunt HARMÒNIC, un conjunt
necessari per a que hi hagi PINTURA.
M’agradaria pintar un quadre que expressés l’essència de PAPIOL
EN FESTES.
El quadre arrencaria d’un punt, d’un vèrtex: el CASTELL, unes línies
descendents i cada vegada més obertes, simbolitzarien els carres i
places del poble que es van vessant fins a la vall, i podrien anar
més enllà, com l’esforç dels homes i dones del Papiol que va més
enllà del seu poble i més enllà en el temps.
El color blanc, nítid, el groc suau, i el carbassa pujat simbolitzaria
la mainada creixent, el nens i nenes, els homes i dones del demà
que avui, tot just miren embadalits el que els envolta. Aprenen a
estimar el seu poble.
Els verds, amb tota la gama completa, el blau fort, el vermell, el
rosa pàlid, el rosa viu, simbolitzaria a la joventut. Simbolitzaria,
l’energia, la generositat, la passió, els ideals, l’esperança. Joves
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que amb la llei de l’error i l’encert guanyent cada dia una mica
més de futur.
Els homes i dones fets i drets, els puntals d’un poble que amb el
seu treball dur i sord, i tots amb les seves habilitats fan possible la
vida al poble, serien simbolitzats amb les tonalitats del marró. El
torrat, els ocres, el color argila, color durs, colors de treball, d’esforç.
Tota la riquesa del gris, del quasi blanc fins al gris fosc. Del blanc
de la pau fins a la serenor de tots els grisos, simbolitzarien la gent
gran. La sabiduria de l’experiència, la confiança amb el relleu, el
gust per la feina feta, la tranquil·litat del merescut descans.
Tot això coronat pel blau. El blau del cel mediterrai, el blau intens
que arriba fins l’horitzó. Però no oblidem donar-hi el toc de llum,
posem-hi la llum enlluernadora i potent del sol d’estiu. I podriem
donar el quadre per finalitzat.
A aquest quadre li posaria per títol: FESTA MAJOR AL PAPIOL.
Papiolencs i papiolenques. Us convido a que entre tots i totes,
cadascú des de les seves posibilitats, però amb la col·laboració de
tothom, posem color a aquest quadre, posem color a la FESTA
MAJOR. Estic convençuda que serà una autèntica obra d’art.
BONA FESTA MAJOR ! ! !
Lluïsa García-Muro

il˙luminaven el cel i una
gran expectació van predominar entre els assistents.
Un cop acabada la mostra
pirotècnica,
els
papiolencs es van dirigir
al Bosc del Blanc. El
grup de blues Big

Mama, va oferir un recital de ritmes afroamericans. Els que encara
tenien forces van finalitzar la nit al Casino on
l’entitat U.E El Papiol
celebrava el Gran Bingo
de Festa Major, que va
acabar ben tocades les
tres de la matinada.

La cantant del grup Big Mama en un moment de la seva actuació

Benvinguts a la Festa Major 2001
El públic va gaudir dels ritmes afroamericans

El grup de blues Big Mama, va oferir
un recital de ritmes afroamericans

L’alcalde amb les senyores Adela Mora i Mº Teresa Ahicart en el trenet de
la Festa Major

“Any rere any, sense faltar mai a la seva cita, ens arriba un cop més
la Festa Major, la nostra Festa Major. Són dies de festa, de convivència, de xirinola, són uns dies on estar a casa és una mala inversió, ja
que les oportunitats de gaudir, de compartir, de ballar, de conversar,
de fer cultura, de passejar, de jugar, en definitiva, de fer poble, estan
al carrer, en l’espai obert. L’estiu és un temps agradable malgrat la
calor. La dita ja diu: a l’estiu tota cuca viu. És temps de recollida de
fruits, temps de vacances, de viatges, de relació familiar, de coneixença d’altres realitats i també temps de festes majors.
L’Ajuntament i la seva Comissió de Festes (ciutadans i ciutadanes voluntaris) han preparat un seguit de sorpreses perquè tot
el poble les gaudeixi. Cal esmentar també les diferents entitats i
associacions del Papiol que aquests dies també aporten el seu
gra de sorra per fer la festa més gran i més viva.
Us recomano que llegiu amb atenció totes les propostes que
recull el Programa. Hem procurat que des del més petit dels
infants, passant pels joves, pels que no ho són tant, i fins a les
persones grans, hi trobin allò que els pugui fer il˙lusió i faci més
entranyable la seva Festa Major. Desitjo que el record que ens
deixi la 1ª. FESTA MAJOR DEL SEGLE XXI sigui inesborrable”.
Albert Vilà Badia
L’Alcalde
(Text de programa de la Festa Major)
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Divendres 3 d’agost
Timbals i festa
al carrer
Molts van poder experimentar la
sensació de pujar en globus
Dos quarts de nou del
matí. El poble s’aixeca
amb el “dolç so” dels Trabucaires de Manresa!
Com que ja tothom s’ha
despertat, res millor que
anar a fer un volt pels
aires i experimentar per
primera vegada la sensa-

ció de pujar en un globus
aerostàtic.
I del globus, a donar-se
una gran passejada amb
el tren turístic en companyia dels timbals i tambors dels Grallers del
Papiol i de Molins de

El globus de Caixa de Terrassa

Rei. El Cercavila de Festa
Major també va tenir com
a protagonistes els joves
del grup Teatre- Poesia
que van engrescar la quitxalla amb animació de la
bona.
El matí va finalitzar amb
el Concert de Festa
Major a càrrec de la Blanes Orquestra.

Els nens van gaudir de l’animació del Grup Teatre-Poesia

El grup Teatre-Poesia
va engrescar la
quitxalla amb
animació de la bona
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La Blanes Orquestra en un moment de la seva actuació

UNA EXPOSICIÓ DEL PRESENT
QUE MIRA AL PASSAT
L’alcalde Albert Vilà inaugurà l’exposició “El Papiol mira al
Passat” on antigues eines i estris de l’entorn rural es van
exposar als ulls de tothom per donar a conèixer la vida familiar i rural de la pagesia. La mostra va romandre oberta al
públic el 3, 4 i 5 d’agost a la Sala de L’Esbarjo de la Parròquia.
Les 300 peces que formen la mostra, van ser seleccionades
entre els més de 1.200 objectes que la gent del poble ha
anat donant per aquest fi. L’entitat Espai de recerca del
patrimoni del Papiol, fundada fa només uns mesos, va ser
l’encarregada de recollir totes les peces, fotos i objectes. Els
seus promotors van agrair la col·laboració dels ciutadans.
L’entitat, que s’ha creat amb l’objectiu de reconstruir el patrimoni cultural i històric del Papiol, es mostra molt satisfeta
dels resultats i espera que properament puguin exposar permanentment aquesta mostra en algun indret de la vila.

Titelles i foc
Quan va baixar el sol, va ser hora de treure a la mainada
al carrer a veure l’espectacle de titelles. Els més grans es
van concentrar a la Plaça Mestre Voltes a ballar sardanes.
Més tard, quan ja era fosc Els Diables i el Cavall Armat
van omplir d’espurnes els carrers.
A les 19 de la tarda el Grup Marduix de Titelles va
entretenir petits i grans.

L’alcalde Albert Vilà
va agrair l’esforç de
recopilar els
objectes de la mostra

Els més sardanistes del poble van ballar al Parc Mestre
Voltes amb l’orquestra Cobla Blanes.

La mostra
reuneix uns
300 objectes

Els Diables del Papiol i el Cavall Armat van cobrir de
llums i foc els principals carrers de la vila.

Un record pel rei del bany
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Dissabte 4 d’agost
Cotxes i escuma
Aquest va ser el dia dels
infants. La jornada es va
obrir amb la 1ª Cronometrada d’Autocross al
Papiol. Després els nens i
nenes es van reunir al
Bosc del Blanc per ballar i
donar-se un bany d’escuma amb el grup d’animació Flic-Flac Teatre.
Dues categories
Una trentena de participants van fer entre 54 i
56 voltes al circuit de La
Soleia, entre les 10 i 13
hores. En la categoria
general van resultar
guanyadors amb 56 vol-

tes Francisco Ortega i
José Casillas de Castellbisbal. En segona posició
Rubén García i Rafael
Andrade amb 55 voltes
del Papiol; i en tercera
posició
David Juní,
Rafael i David Balsells
de Castellbisbal.
Els tres primers classificats del Papiol amb 54
voltes van ser l’equip format per Joan Casadesús,
Marc Muñoz, Alfonso
Valenzuela; el segons
Albert i Ramón Gener; i
finalment els tercers
Pere Garriga i Manuel
Muñoz.

Rubén García
y Rafael
Andrade van
ser els
segons
classificats
de la
General

Gran i petits es refresquen amb el bany d’escuma
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Tarda de festa
Cap a les 19 hores la canalla va tornar a congregarse a la Pista- d’Estiu del
Casino, i van ballar i jugar
als ritmes musicals del
Grup Trastos. L’exhibició-

participativa de Tir a l’Arc,
el Campionat de Dòmino i
Tennis, i el partit de Futbol entre la UE El Papiol
contra RCD Espanyol-Veterans, van ser altres dels
actes de la tarda.

L’elecció de l’hereu i la pubilla infantils: Roger Devés i Aixa Traore

L’arquer es prepara per fer blanc a la diana

El joc del tren del Grup Trastos

Ball del confetti
El tradicional ball va arrencar puntualment a les 12
de la nit. Els assistents van jugar amb el confetti
als ritmes de pas-doble, salsa i boleros que va
interpretar la Constellation Orquestra. Cap a la mitja part la Comissió va anunciar el nom de la Pubilla, l’Hereu i les Dames d’Honor de la Festa Major.

Montse Farreras quan va ser elegida Pubilla 2001

Les Dames d’Honor, Jessica Murillo i Ana Mª Estrella. L’Hereu Jordi Vives

Santi Clúa i Marina Calomarde, Parella Simpàtica de l’any
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Diumenge 5 d’agost
Vehicles
inimaginables
Eren les sis de la tarda i els 12 participants de la Baixada
ja estaven a punt per sortir. Ho va fer en primer lloc “A la
Playa del Papiol”, i poc després la resta de vehicles. La Baixada va estar amenitzada amb els comentaris del locutor
Miquel Armengol en la retransmissió en directe que va fer
Ràdio Molins.
Si bé, un petit ensurt va fer patir al públic, després de que
el vehicle “Gira de cop” accidentalment calés foc a unes
bales de palla, la resta de la tarda va transcórrer sense incidents. Després de dues baixades per l’Avinguda de la Generalitat, finalment el jurat va donar a conèixer els premis.

Incendi a les bales de palla en entrar en contacte
amb les espurnes del “Gira de cop”

Baixadador quasi primer, quasi segon: “Els Gilipollas”, una divertida
barca amb surfistes

Gran Baixador d’Honor: “El Challenguer”, un espectacular avió

Menció Especial: “El Papiol Express”

Notable Baixador: “Bombers del Papiol”, un formidable helicòpter
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Menció Especial: “The Simpson”

Els altres participants

“Els Boixos Nois”

Molts visitants d’altres localitats van assistir a la II Baixada

“El camió”

“Patrulla Iñíguez”

“Gira de cop”

“El tricicle”

“A la Platja del Papiol”
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Diumenge 5 d’agost
Bicicletes i
bombolles de sabó
Aquest va ser el gran dia
de la Festa Major. Els caçadors del Puig van ser els
més matiners i van organitzar per aquest dia una
demostració de Tir al Plat.
Després, els infants van
poder gaudir del Gimkana
infantil de bicicletes
organitzat per l’entitat
Bici Muntanya. Després
de la Missa Solemne en

honor del Sant Patró, el
matí es va completar amb
les tradicionals Sardanes
de Festa Major a la Plaça
de l’Església, on també, la
Parròquia va oferir un vermut als assistents.
I a la tarda, tothom a veure la II Baixada de Vehicles
Inimaginables!
Milers d’espectadors van
acompanyar els 11 vehi-

Uns 40 nens van participar en la Gimkana

La calor i el sol va fer que la cobla es cobrís el cap amb originals barrets

cles que van protagonitzar
la Baixada més divertida
fins al Carrer Peu de la
Costa. Aquest dia també
finalitzaren el Campionat
de Dòmino i Tennis.
Ja a la nit, l’espectacle de
bombolles de sabó, llums i

Pep Bou en un
moment de
l’espectacular
actuació

colors Bufaplanetes de
Pep Bou va ser l’aperitiu de
final de Festa Major, que va
cloure amb l’impressionant
Castell de Focs Musical al
Camp de Futbol. Ara ja falta menys per la segona
Festa Major del segle XXI.

Els guanyadors del Campionat de Dòmino amb el regidor
d’Esports i Joventut Xavier Echegoyen
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L’any que ve la Festa Major serà al juliol
• Aquesta opció va
resultar la més votada
pels papiolencs
Durant els dies 23, 24, 25
i 26 de juliol els papiolencs majors de 16 anys
Van estat cridats a una
consulta popular organitzada per l’Ajuntament
perquè donessin la seva
opinió sobre quines són
les millors dates de celebració de la Festa Major.

El Consistori ha
anat rebent moltes
peticions que
animaven al canvi
de dates de la
Festa

El 26 de juliol es van
donar a conèixer públicament el resultat de les
votacions, segons les
quals una àmplia majoria
desitjava que la celebració de la Festa Major fos
la darrera setmana de
juliol.
Resultats de la votació:
279 participants
JULIOL
75,6%

AGOST
24%

NULS
0,4%

Per aquesta raó, el Consistori ha decidit que el
proper any la Festa Major
es celebri a finals de
juliol de forma experimental.

Isabel Aríñez, secretària de l’Ajuntament dóna fe del recompte de vots

La consulta popular es va
convocar arran de les moltes peticions que el Consistori ha anat rebent al llarg

dels últims 2 anys que animaven al canvi de dates de
la Festa, per afavorir una
major participació.

Des del Bat a Bat agraïm als voluntaris de la Comissió
de Festes la seva col˙laboració a la Festa Major 2001

El castell va estar il˙luminat durant les festes
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