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Festa Major 2006

Els primers viatges del tren de

Festa Major van concentrar les

il·lusions dels més petits el dia que

tenia lloc el pregó, el primer dia de

festa gran al poble. La pluja va fer

acte de presència i els integrants

de la batukada, sota la direcció de

Kàtia Riera, van tocar els seus tam-

bors mullats sense immutar-se. Els

papiolencs i papiolenques van

seguir els seus ritmes amb les

mateixes ganes de sempre i tots

junts van baixar de la plaça Gaudi

fins davant l’Ajuntament on s’aca-

baven d’ultimar els detalls del

pregó d’aquest any. 

L’Escola Municipal de Música Miquel

Pongiluppi amb els seus músics pro-

fessors i els seus estudiants van

tenir un protagonisme molt especial

ja que van ser encarregats de inter-

pretar algunes peces de l’aplaudida

cantata enCANTAts. El pregoner va

ser Salvador Auberni, un dels

autors de la cantata i antic regidor

de l’Ajuntament per Junts pel

Papiol, que va agrair especialment a

les associacions del municipi la seva

voluntat, dedicació i esforç constant

per millorar el poble.

La nit va prosseguir amb el con-

cert de Jazz al Bosc d’en Blanc on

el grup Strollin Band d’Amadeu

Casas va transmetre al públic

tota la intensitat amb la que els

músics tocaven a dalt de l’esce-

nari.

El Bingo de Festa Major, organitzat

per la Unió Esportiva Papiol, va

tenir lloc al Casino i el concert de

Rumba de “la Rumba del Puente” va

tancar la nit a la Plaça Prínceps

d’España on els més joves ambien-

tats per les penyes del poble van

allargar la festa fins a altes hores de

la matinada.

DIJOUS 27 DE JULIOL

� VIATGE INAUGURAL DEL TREN DE LA
FESTA MAJOR
Un any més el tren ens passejarà per la festa...
Plaça Gaudí a les 19.00

� BATUCADA DEL PAPIOL 
DE FESTA MAJOR
Escola Municipal de Música M.iquel
Pongiluppi. Direcció: Kàtia Riera 
Plaça Gaudí a les 20.00
Conjuntament,
PRESENTACIÓ PENYES DEL PAPIOL

� PREGÓ DE FESTA MAJOR
enCANTAts amb la nostra festa
A càrrec de: Escola Municipal de Música
M.iquel Pongiluppi I amb la col·laboració
de: Salvador Auberni i Serra
Ajuntament a les 22.00 

� CONCERT DE JAZZ
A càrrec del grup: STROLLIN BAND
D’AMADEU CASAS
Bosc del Blanc a les 23.00 

� GRAN BINGO DE FESTA MAJOR
Casino Municipal a les 23.30 
Organitza: UE El Papiol

� CONCERT DE RUMBA
A càrrec del grup: La Rumba del Puente
Pl. Prínceps d’Espanya a les 01.00 
Organitza: Penya Ekipo

A continuació, NIT DE PENYES

EnCANTAts amb el primer dia de Festa Major

“els professors i
estudiants de l‘Escola
de Música van tenir
un protagonisme molt
especial”

El trenet de Festa Major recull les mirades dels avis del poble
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Festa Major 2006

Els nens i nenes de la foto van demanar al fotógraf del Bat a Bat que els
fes una foto mentre esperaven torn al trenet de Festa Major

La Batukada, que va resultar passada per aigua, va seguir reunint als
papiolencs i papiolenques amb ganes de gresca

Salvador Auberni acompanya als integrants de l’Escola de Música men-
tre esperen per a fer el pregó de Festa Major

L’Alcalde Albert Vilà va inaugurar les Festes des del balco de l’Ajunta-
ment del poble, més de 300 persones festejaven l’inici de Festa Major

Els músics de l’Escola Miquel Ponggilupi van situar-se a l’entrada de l’A-
juntament i la seva actuació ens va deixar enCANTAts

El concert de Jazz al Bosc d’en Blanc a cárrec del grup Strolin Band
d’Amadeu Cases va ser  un éxit musical i de públic

DIMECRES 26 DE JULIOL

La pel·lícula “Ojalá fuera cierto” va obrir els actes de Festa Major del Papiol.
Dimecres 26 a les 22.30h el pati de l’escola Pau Vila es va omplir de tots
aquells i aquelles que volien gaudir d’una nova edició de la nit de cinema sota
els estels. Les desventures d’un jove que busca pis i s’enamora de l’espectre
d’una bonica noia van fer les delícies dels fans de les comèdies “made in
hollywood” amb regust clàssic. Tot i així la moralina i el rerafons ideològic
que acompanya aquest tipus de productes no va convèncer a tothom.

� CINEMA SOTA ELS ESTELS. 
Pati CEIP Pau Vila a les 22.30  

“OJALÁ FUERA CIERTO” 
L’amor arriba des de l’altre món...



El Correfoc de Festa Major és un dels actes que no poden faltar. Foc , festa i moltes ganes de passar-ho bé
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Festa Major 2006

E l divendres de Festa Major va

començar amb activitats pels

més petits. La cercavila  va passar

el testimoni a la Festes dels jocs

reciclats. La regidoria de Medi

Ambient va preparar activitats

que unien la defensa i el respecte

per la natura d’una forma amena i

divertida.

De les activitats pels més petits es

va passar a les activitats pels més

grans on es va participar de la nos-

tàlgia de les antigues orquestres

d’abans. Segueixen tenint molts

fans i tenen molta a feina al llarg de

la temporada de Festes Majors. Els

grans èxits dels balls de tota la vida

es van combinar, de la mà de l’Or-

questra Maravella, amb una sessió

curta de sardanes. 

Més tard, a dos quarts d’onze els

integrants de la Orquestra ompli-

rien el Casino amb música més

actual i els grans temes musicals de

les ultimes temporades. Un èxit de

públic i d’animació.

A l’altra banda del Poble el Correfoc

havia reunit els més valents en una

catarsi de petards i foc que a part

d’un petit incident quan es van cre-

mar dos xiprers de la via urbana i la

tanca d’una casa, va transcórrer

amb normalitat. Els Diables del

Papiol, els integrants del Cavall

armat i els Grallers i Timbalers de

l’ACEP van transformar els carrers

del poble en un espai visual i sonor

d’altura.

La nit va acabar amb els concerts

de In Vain i La Banda Burbano al

Carrer del Carme i de Gertrudis,

un dels grups catalans més exito-

sos dels últims anys, al camp de

futbol.

DIVENDRES 28 DE JULIOL

� CERCAVILA DE FESTA MAJOR
A càrrec de: Xaranga Los Labradores
Ajuntament a les 11h. 

� JOCS INFANTILS RECICLATS
Juga amb el medi ambient
Pista CEIP Pau Vila a les 12.00 
Organitza: Regidoria de Medi 
Ambient-CEPA

� CONCERT DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’ORQUESTRA MARAVELLA
Casino Municipal a les 18.30  

A continuació, 

� SARDANES DE FESTA MAJOR
A càrrec d’Orquestra i Cobla Maravella

� CORREFOC DE FESTA MAJOR
Plaça de Catalunya a les 22.00 

� BALL DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’ORQUESTRA MARAVELLA
Casino Municipal a les 23.30 

� CONCERT
A càrrec dels grups 
In Vain i La Banda Burbano
C/ Carme, 43 (antic pub)a les 24.00 
Organitzen: Penya Barnie i Penya 
Fracaso Escolar

� CONCERT JOVE
A càrrec del grup GERTRUDIS
I segueix la marxa amb el grup: MOBY DICK
Camp de Futbol a les 2.00h

La música i el foc transformen el poble

“L’orquestra Maravella va interpretar els grans 
èxits de tota la vida per la tarda i els temes
que més han sonat els últims anys per la nit”
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Festa Major 2006

Els assitents al concert de Festa Major que va protagonitzar l’Orquestra
Maravella van seguir atents la interpretació dels cantants 

Els jocs infantils reciclats van reunir als nens i les famílies amb consciència
medi ambiental i amb ganes de divertir-se

El foc en estat permanent, la disbauxa continuada i  també protecció: els
barrets i les camisetes llargues van evitar més d’una cremada

Aquesta Festa Major ha suposat la presentació davant tot el poble de dues noves penyes. Fracaso Escolar i Barnie. Les
penyes van colaborar en la organització dels concerts de In Vain i LA Banda Burbano que van tenir lloc a mitjanit del
divendres a l’antic pub al Carrer del Carme 43. També van estar presents al concurs de Truites i Gaspatxos que van
organitzar totes les penyes. Amb aquestes el nombre de les penyes de joves que animen la vida lúdica del poble es
torna a incrementar un any més. Un fet singular arreu de la comarca.

MÉS PENYES PEL PAPIOL

Alguns dels integrants de la Penya Barnie fascinats pels món irónic i
destraler dels dibuixos animats els Simpson

Alguns dels integrants de la nova penya Fracaso Escolar disfruten d’un
temps  de ple estiu en el que ja han acabat les classes i els examens
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Festa Major 2006

E ls més menuts van tornar a

protagonitzar la franja mati-

nal de la Festa Major amb la seva

participació a l’espectacle d’ani-

mació infantil que va presentar el

grup el Fabiol. Un dels grans

moments de l’animació va ser la

ja clàssica festa de l’espuma. Al

migdia, van començar a arribar

als antics menjadors les truites i

els gaspatxos que concursaven

en aquest gastronòmic certamen

organitzat per les penyes del

poble. El tinto de verano va

córrer per a tothom. Més tard, els

que no necessiten migdiada van

continuar liderats pels integrants

de la penya Orange a la segona

ruta pels bars del poble. Tota

mena de brebatges van acompan-

yar aquesta festiva ruta que  fa

dos anys que es celebra.

El Campionat de futbol de Festa

Major va enfrontar al la Unió Espor-

tiva El Papiol amb una selecció del

Baix Llobregat amb el resultat a

favor del Papiol per 2 a 0.

La tarda va acabar pels infants del

poble amb un nou espectacle del

grup Pep López i Sopars de Duro i

pels més grans amb el clàssic Ball del

Confetti. L’Orquestra Bossa Nova i

després la discoteca mòbil van ser els

encarregats de posar la música i els

papiolencs i papiolenques els ho van

agrair ballant fins a altes hores de la

matinada i deixant la pista del Casino

plena de Confetti. Els qui encara els

van quedar ganes van continuar la

festa en una nova nit de penyes.

DISSABTE 29 DE JULIOL

� ESPECTACLE INFANTIL D’ANIMACIÓ
D’ESTIU
A càrrec del grup EL FLABIOL
Bosc del Blanc a les 12.00 

� PICNIC DE FESTA MAJOR
Concurs de truites de patates i gaspatxos
El pa amb tomàquet i la beguda, a càrrec
de les penyes
C/ Dr. Trueta (antics menjadors) a les 14.00 
Organitza: Penyes del Papiol

I després a prendre alguna cosa,

� II RUTA ORANGE PELS BARS 
DEL PAPIOL
Sortida des dels antics menjadors
Organitza: Penya Orange

� CAMPIONAT DE FUTBOL DE 
FESTA MAJOR
UE El Papiol (1er equip)
Selecció Baix Llobregat
Camp municipal de futbol a les 19.00 

� ESPECTACLE INFANTIL
A càrrec del grup PEP LÓPEZ I 
SOPARS DE DURO
Bosc del Blanc a les 19.00 

� BALL DE CONFETTI
A càrrec de l’ORQUESTRA BOSSA NOVA i
DISCOTECA MÒBIL
Al Casino Municipal a les 24.00 

A continuació,  NIT DE PENYES

Truites i Gaspatxos per agafar forces

“Els papiolencs van agraïr el bon paper de
l’Orquestra Bossa Nova i la discotèca mòbil 
ballant fins altes hores de la matinada ”

Les millors truites i els millors gaspatxos es van poder tastar a l’edifici dels antics menjadors de l’Escola Pau Vila
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Festa Major 2006

La policia Local del Papiol i els membres de la brigada de l’Ajuntament
vab vetllar en tots moment perque a la Festa Major tot anés bé

El bon temps de juliol va ser ideal perque els més joves gaudissin de ben
matí de la festa de l’espuma al Bosc d’en Blanc

Les truites i els gaspatxos els van posar els participants, el tinto de
verano va anar a càrrec de les penyes, que organitzaven l’acte

L’equip va guanyar i tot seguit es van donar el premi a màxim golejador
a Arnau Carrió i el de la regularitat a Marc Muñoz

El Papiol va viure durant els dies de Festa Major les
finals del clàssic Campionat de tennis. Gent del poble
i d’altres poblacions veïnes van participar. Infants,
adults i veterans es van jugar las seves finals
masculines i femenines

TENIS AL LLARG DE TOTA LA FESTA 

AGRAÏMENT ALS PATROCINADORS
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Festa Major 2006

El despertar del diumenge ho és

tot menys el típic d’un dia del

senyor normal. El soroll i la xaranga

es propi d’aquells que més que des-

pertar-se encara no s’han anat al llit.

Cal una empenta per després de tres

nits de festa major seguir el ritme de

l’últim dia i per agafar forces res

millor que la xocolatada.

Tot seguit la gent podia empalmar

amb les activitats de tir al plat i l’es-

morzar popular, continuar amb els

jocs per infants i joves a l’escola Pau

Vila i arribar al migdia amb el petit

concert de cant coral.

La presentació dels cotxes inimagi-

nables donava una idea del què es

veuria baixar per l’Avinguda Genera-

litat al llarg de la tarda. Abans però

els creients van assistir a la Missa de

Festa Major. Després de l’acte i de les

ofrenes de les entitats la plaça de

l’Església es va omplir dels addictes

a les sardanes.

La clàssica baixada dels vehicles

inimaginables va reunir als cotxes

més bojos de la comarca. Per setè

any consecutiu els papiolencs i

papiolenques van fer gala de la seva

imaginació i atreviment i amb els

seus vehicles van donar força a

aquesta festa.

Les activitats d’Estirar la corda van

omplir la plaça de l’Església de molts

ciutadans que no es volien perdre

aquesta competició que van guan-

yar una joves de Molins de Rei.

L’humorista Jordi LP va tancar les

activitats amb un show brillant que

va sorprendre especialment per la

seva gran veu, la seva capacitat d’imi-

tador i la seva gràcia a l’hora d’unir

l’humor i l’actualitat política i social.

DIUMENGE 30 DE JULIOL

� DESPERTAR
Recorregut: Plaça Prínceps d’Espanya, 
C/ Salut, C/ Major, Plaça de l’Església, 
C/ Montserrat, Penya Ekipo.
A partir de les 6.30 h 
Organitza: Penya Ekipo

A continuació
XOCOLATADA POPULAR

� TIR AL PLAT
A La Plana a les 9.00 
Organitza: Societat de Caçadors “El Puig”

A continuació,
ESMORZAR POPULAR
Que amb la panxa plena tot és millor

� JOCS PER A INFANTS i JOVES
Amb Campionat de dards
Al Pati CEIP Pau Vila de 10.00 a 14.00
Organitza: PSC-PSOE

� PETIT CONCERT DE CANT CORAL
A l’Església Parroquial de Santa Eulàlia 
a les 11:30
Organitza: L’Associació Societat Coral 
La Perdiu

� PRESENTACIÓ OFICIAL DELS
VEHICLES INIMAGINABLES 
QUE PARTICIPARAN A LA VII BAIXADA
Al C/ Carme (mirador de fusta)a les 12.00 

� MISSA DE FESTA MAJOR
Ofrenes de les entitats i Missa cantada
per la Societat Coral La Perdiu
A l’Església Parroquial de Santa Eulàlia 
a les 12.15

� SARDANES DE FESTA MAJOR
A càrrec de la COBLA CANIGÓ
A les 12:45 h a la plaça de l’església

� VII BAIXADA DE VEHICLES
INIMAGINABLES
Els cotxes més bojos de la comarca
Des de la Plaça Gaudí, per l’ Av.
Generalitat. Fins al Bosc del Blanc. 18.00h 

I al final de la cursa
LLIURAMENT DE TROFEUS ALS
BAIXADORS GUANYADORS
I LLIURAMENT DE DIPLOMES A TOTS
ELS PARTICIPANTS

� ESTIRAR LA CORDA
A la Pl. de l’Església a les 20.30
Organitza: Penya Despertaferro

A continuació,
JOCS PER A TOTHOM
Curses de sac, carreres d’ous,...

� ESPECTACLE D’HUMOR AMB 
JORDI L.P
Al Pavelló municipal a les 22.30

Un final de Festa ple d’emocions

“Les activitats
d’estirar la corda van
omplir la Plaça de
l’Esglesia de públic i
participants ”

Tots els baixadors de Vehicles inimaginables tenen premi en reconeixement al seu esforç
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Festa Major 2006

A la jornada de tir el plat els caçadors van fer sòcia d’honor a una jove-
neta de 12 anys

Els jocs infantils i juvenils de l’Escola Pau Vila van reunir  als més petits
que no es van voler perdre activitats com la del rodeo

El primer premi de la baixada de cotxes inimaginables va recaure en
una fidedigne reconstrucció d’un dels cotxes de la pel·lícula Cars

Els joves de la foto van fer un dels vehicles més austers que es recor-
den: Unes rodes, una base on seure, i tres cascs pel que pugui passar

Els  anims i el bon rotllo van omplir la  trobada d’estirar la corda. Ningú
no va perdre el bon humor  encara que només en sortís un guanyador

L’humorista català Jordi LP va presentar el seu espectàcle al Casino del
poble i  va posar-se a la butxaca a tot el públic assistent

Els focs d’artifici que estaven previstos per tancar aquests quatre dies de Festa Major es van haver de suspendre per
l’elevat risc d’incendi que suposaven. La Generalitat va avisar al matí del diumenge, a través dels seus tècnics, del
perill que podia suposar una activitat com la preparada per a cloure la festa. El Parc de Collserola és una de les grans
riqueses naturals del municipi i les altes temperatures de finals de juliol i la poca pluja caiguda aquest any van
aconsellar no arriscar-se. Així doncs, encara que tot estava a punt per a la celebració final, l’Ajuntament va decidir no
celebrar els focs.

ELS FOCS HAURAN D’ESPERAR UN ANY MÉS



Vull saludar en primer lloc a tots els que ens hem reunit aquí per commemorar la data

de l’11 de setembre. Diada Nacional de Catalunya.

Actes com aquest es celebren avui a la majoria de poblacions catalanes i aquesta

mobilització sincronitzada a tots els indrets del país és una prova més de la voluntat

del nostre poble de projectar-se al futur com a tal: amb la seva consciència nacional i

amb el seu projecte com a país capdavanter, amb la seva llengua, amb la seva cultura

assentada però oberta a l’evolució i a l’enriquiment gràcies a les aportacions de tots

els que han escollit Catalunya com a pàtria de destí.

L’Onze de Setembre pels catalans i pels que ens contemplen des de fora, té uns signifi-

cats i conté uns missatges permanents. I en el centre de tots ells:  les llibertats

nacionals. Però cada any, la conjuntura política i l’evolució de l’entorn donen a

l’11 de setembre un significat específic. El d’aquest any és que ens disposem a des-

envolupar i aplicar un nou Estatut i que el país amb la dissolució del Parlament

afronta unes eleccions que com tots sabeu tindran lloc el proper 1 de novembre. Ens

venen uns mesos de forta activitat política ja que també cal senyalar que el pro-

per maig de 2007 tindran lloc les eleccions municipals..

Tots sabeu que unes eleccions no són un fet abstracte. Es tracta d’escollir uns

diputats o uns regidors. Però es tracta també, i especialment, de que la ciutadania

decideixi a qui vol atorgar la responsabilitat d’afrontar i donar resposta als reptes

que té en aquest moment Catalunya.

En el Pla Local, també haurem de decidir, el proper maig, a qui atorgarem la res-

ponsabilitat de tirar endavant l’acció municipal i els projectes en marxa. Temps

tindrem de parlar d’unes i altres coses. 

Des de la perspectiva que dona l’acte d’avui, vull expressar que espero que

aquests mesos tan intensos que arriben no siguin temps de discursos i mobilit-

zacions que afectin exclusivament a la classes política.  La primera obligació dels

representants públics és escoltar a la gent i després donar les respostes adequades

a les seves necessitats. I aquestes respostes emmarcar-les en un programa que s’a-

tingui als problemes reals. És així com es fa gran Catalunya: 

Amb un treball constant per mantenir i engrandir la nostra identitat sense la

qual no seriem res i amb treball intens i continuat que doni respostes i solucions

als problemes col·lectius, perquè d’aquesta manera els esforços individuals de

cadascú ajudin a millorar les seves expectatives i condicions de vida.

VISCA EL PAPIOL i VISCA CATALUNYA.

DISCURS íntegre de l’Alcalde Albert Vilà
11 DE SETEMBRE de 2006
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Notícies

El dia 11 de Setembre a la una del migdia

es van reunir davant del monument a

Rafael Casanova prop de 50 persones que

volien celebrar públicament la Diada

Nacional de Catalunya. Com ja és habitual

els grups polítics del poble van fer la

ofrena floral al monument.  El Partit Popu-

lar no va participar en l’acte de la Diada,

però tots els altres partits (Esquerra Repu-

blicana de Catalunya, Convergència i Unió,

el Partit dels Socialistes de Catalunya i

Junts pel Papiol) van ser-hi presents.

La Regidora de Festes Teresa Parra va

presentar la trobada recordant que fa

tot just 30 anys es van poder tornar a

celebrar aquestes reunions públiques i

festives de la Diada Nacional del nostre

país. L’ Alcalde Albert Vilà va fer el dis-

curs institucional en el qual va destacar

la projecció al futur que impliquen

aquests actes d’afirmació de la cons-

ciència nacional. Alhora, va recordar

que els mesos que ens esperen són

importants en tant es celebraran dues

eleccions molt significatives: les del Par-

lament de la Generalitat el proper

novembre i les municipals el proper mes

de maig. L’Alcalde espera que totes les

mobilitzacions no afectin només als

polítics i que la ciutadania s’impliqui en

aquest moment tant especial doncs es

tracta de escollir “a qui atorgarem la

responsabilitat de tirar endavant els

projectes en marxa”.

L’acte va finalitzar a dos quarts de dues

amb un emotiu cant dels Segadors.

Catalunya, el Papiol i les eleccions

El moment en que es van escoltar els acords de Els Segadors va emocionar als assitents

11 DE SETEMBRE
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Notícies

El 27 d’Agost de bon matí s’inicià la

Festa amb la Verema de la varie-

tat de raïm Chardonnay a la Finca Can

Parera de Sant Llorenç d’Hortons (Alt

Penedès). Tot seguit els participants

de la trobada van esmorzar en calent

al bell mig de les vinyes (llom a la sal,

amb mongetes del ganxet), per enca-

minar-se desprès cap al Celler Min-

guet d’ El Papiol. on van trepitjar a peu

descalç el raïm collit. D’aquesta

manera, van participar en l’extracció

del most flor que servirà per  elaborar

el Sassó Parera Chardonnay Criança

2006.

Acte seguit, el dinar de germanor entre

tots els assistents (restauradors, summi-

liers, clients, amics…) es va poder brindar

per l’èxit de la nova edició de la Festa.

Ruben Parera artífex d’aquests vins

papiolencs va afirmar que “El que bus-

quem amb aquesta Festa del Chardon-

nay, es implicar a tots els nostres amics

en la màgia del vi, d’una forma intrínseca.

A través de l’esforç de la verema i del tre-

pig a peu descalç, podran valorar en pri-

mera persona la filosofia de treball del

nostre celler i d’aquesta manera (enmig

de la Festa) entendre una mica més el

complicat però atraient món del vi”

La festa del chardonnay apropa
als papiolencs a la màgia del vi

El raïm es trepitjat tal i com s’ha fet tota la vida

Tres pel·lícules
per a finals
de setembre
Al Cine-Club
Molins de Rei
25/09/06 A la Biblioteca Pau Vila
9 SONGS  (Drama romàntic)
Director.- Michael Winterbottom
(Regne Unit, 2004).
Intèrprets: Kieran O'Brien, Margo
Stilley.

Lisa és una estudiant nord-ame-
ricana que està passant un any a
Londres. Matt la coneix en un
concert de Black Rebel Motorcy-
cle a Brixton Academy i s’ena-
mora d’ella. La pel·lícula segueix

el curs de la seva relació, que dura fins que Lisa
retorna als Estats Units per Nadal, a través
de diversos concerts als quals assisteixen tots
dos i de les relacions sexuals que mantenen.

29/09/06 Pel·lícula muda del 1916,
musicada en directe per Adrià Lloris
(FOMENT CULTURAL)
THE MISTERY OF THE LEAPING
FISH, (El misteri dels peixos en sal-
tar), 1916 
Director.- John Emerson.
Intèrprets: Douglas Fairbanks, Love
de Besie.

En aquesta comèdia  el món de
la droga del anys deu és tractat
amb humor popular. La
pel·lícula, també en clau fantàs-
tica i innovadora, ens presenta
un Sherlock Holmes descone-

gut i sorprenent pels esdevenirs de l’època.

29/09/06
LA VIDA PRIVADA DE SHERLOCK
HOLMES (The Private Life of Sherlock
Holmes), 1970
Director.- Billy Wilder.
Intèrprets: Robert Stevens, Colin
Backely, Genèvieve Page.

La interpretació, la fotografia i
la banda sonora són de primera
classe en aquesta animada
sàtira, un homenatge a tot un
gènere, del guanyador d’un
Òscar set cops, Billy Wilder. .

Sherlock Holmes (Robert Stephens) i el Dr.
Warson (Colin Blakely) surten cap a Escòcia a
instàncies d’una bella dona a qui li ha desapa-
regut el marit. Allà, sorprenentment, desco-
breixen una intriga que involucra una socie-
tat secreta, el Servei Secret de Sa Majestat i...
el monstre del llac Ness! 

Tot i que el Mosquit Tigre ha tornat a aparèixer al terri-

tori del nostre municipi del Papiol, l’Ajuntament segueix

treballant i cercant solucions a fi d’ajudar a combatre la

presència d’aquest animal tan molest.

El passat mes de juliol l’alcalde es va reunir amb repre-

sentants del Consell Comarcal a fi de signar un conveni

de col·laboració que estudiarà aquesta presència al

poble i farà una avaluació i un diagnòstic de la situació de cara a prendre les mesures

adequades per la seva desaparició o per disminuir el seu impacte.

Les piscines en desús, les zones amb aigua de pluja acumulada i els pneumàtics emma-

gatzemats són espais on abunden aquest mosquits, tenen una picada més dolorosa que

els mosquits autòctons i un radi de vol de 400 metres.

El Papiol combat el Mosquit Tigre



Festa Major 2006
Les cameras dels papiolencs retraten la festa
Hem fet un recull de les fotografies que ens han enviat diferents papiolencs i papiolenques de la Festa Major: Entre d'altres han col·labo-

rat amb les fotos que trobareu a la portada, contraportada i pàgines interiors d'aquest Bat a Bat: Marta Casals, Carlos Dasilva, Clara RM,

Anna Royo, Maria Solé,Patricia Silva, Antonio Rubio, Jordi Just i Laura Puig.


