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Programa d’actes al Papiol

La Setmana Cultural ja és aquí
El dijous 20 d’abril comença una llarga setmana d’actes en els que

la cultura serà el centre del nostre poble. Després del pregó a càr-

rec del Padre Johnny a la Sala del Castell del Papiol, s’engegarà un se-

guit d’actes que inundaran el Papiol de música, teatre, gastronomia,

cant coral, xerrades, trobades, exposicions... La setmana cultural, que

al nostre poble s’allarga onze dies i on tenen molta importància les di-

ferents entitats de la població, quedarà tancada amb l’Escudellada po-

pular de l’1 de maig, després de la cursa organitzada per l’Esport Base.

Dijous 20 d’abril
Pregó
A càrrec de: Padre Johnny
Lloc: Sala del Castell del Papiol
Hora: 21:30
Acte benèfic Pro ONG Cercant la Pau

Divendres 21 d’abril

Vetllada cultural

Títol: Visquem la música

Lloc: Polisportiu

Hora: 15:15

Organitza: CEIP Pau Vila

Inauguració de l’exposició 

de treballs al Casal de la dona 

Lloc: Casal de la dona, c/Llibertat

Hora: 19:00

Organitza: Casal de la dona

Xerrada dels pagesos

Lloc: Local de l’Associació, 

Av. Generalitat 29, baixos

Hora: 21:15

Organitza: Associació 

de Pagesos del Papiol

Hi haurà piscolabis

Dissabte 22 d’abrilInauguració de l’Exposició de fotos de laCoral La Perdiu i Els Rossinyols NovellsLloc: Sala de l’esbarjoHora: 12:00
Organitza: Coral La Perdiu

i Rossinyols Novells
Audició i concurs de maquetes pel 2n Festival de Música de PapiolLloc: Pista d’estiu del CasinoHora: 19:00

Organitza: Festival de Música del Papiol
Paraules amb historia, 2a partPresentació del 2n document de la Memò-ria històrica del Papiol a través de testi-monis propers.

Lloc: Sala del Castell del PapiolHora: 20:00
Organitza: Espai de recerca pel patrimonidel Papiol

Diumenge 23 d’abril
Inscripcions del concurs 
de pintura ràpida infantil
Lloc: Plaça de l’església
Horari: de 9:00 a 13:30
Organitza: AECP Setmana Cultural
Exposició de dibuixos: de 17:00 a 19:00

Gimcana fotogràfica
Itinerari pel Patrimoni arquitectònic 
i cultural del Papiol
Lloc de sortida: Plaça de l’església
Hora: 10:00
Organitza: Associació de veïns del Trull
Col·labora: Rolyms Vallès, s.l.

Exhibició de Agility (Gimcana de gossos)
Lloc: Camp de futbol
Hora: 11:00
Organitza: AECP Setmana Cultural
Col·labora: Penya Blanquiblava

Animació infantil
Lloc: Plaça de l’església
Hora: 18:00
Organitza: AECP Setmana Cultural
Hi haurà xocolatada

Llegim L’auca del Senyor Esteve
de Santiago Rusiñol, en el 75e aniversari de la seva mort
Lloc: Sala del Castell
Hora: 18:30
Organitza: AECP Setmana Cultural

Lliurament de premis 
del concurs de pintura ràpida
Lloc: Plaça de l’església
Hora: 19:00
Organitza: AECP Setmana Cultural

Dimarts 25 d’abril
Concert de Primavera
Cos coral de l’escola de música municipal
del Papiol i Cor Gospel
Direcció: Núria Tomàs
Lloc: Plaça del Castell
Hora: 18:00
Organitza: AMPA de l’Escola de música 

Miquel Pongiluppi

Xerrada
Títol: La gelosia
A càrrec de: Mercè Charles
Lloc: Llar d’infants el Cucut
Hora: 21:00
Organitza: Llar d’infants el Cucut

DDiimmeeccrreess  2266  dd’’aabbrriill
VVeettllllaa  ddee  SSaannttaa  MMaarriiaa

Sortida amb autocar 
al Monestir de Montserrat

Lloc de sortida: Plaça Gaudí

Hora de sortida: 20:00, (tornada cap a la
1 de la matinada)

Cal portar soparInscripcions a la Parròquia (tel. 93 673 01 21)

Organitza: Parròquia de Santa Eulàlia

Dissabte 29 d’abrilPassejada amb bicicletaLloc de sortida: Plaça GaudíHora: 9:30
Imprescindible portar casc i menors acompanyatsOrganitza: Bici Muntanya

Inaguració Exposició de fotos de la gimcana fotogràficaLloc: Sala de l’esbarjoOrganitza: Associació de veïns del TrullCol·labora: Rolyms Vallès, s.l.
Concert de BandesA càrrec de: Banda de música del Papiol i LanzaroteLloc: Plaça del castellHora: 20:00

Organitza: AMPA de l’Escola de música Miquel Pongiluppi
Nit del Porc
Lloc: Pista d’estiu del CasinoSopar a les 22:00Preu tiquet: 6 €, venda anticipada i a la entrada del CasinoOrganitza: AECP Setmana CulturalCol·labora: Grup excursionista del Papiol, Cal Cai i Supermercat AvilésCal portar coberts i plat

A continuació BallA càrrec de: Caviar IraníHora: 23:30
Organitza: AECP Setmana Cultural

Dilluns 1 de maig
Trobada de puntaires

Lloc: carrer Llibertat / Hora: 10:00

Organitza: Casal de la dona

Cursa Popular del Papiol

Lloc: Pavelló Municipal / Hora: per confirmar 

Organitza: Esport Base

IV Escudellada del Papiol

Una vintena d’àvies del poble ens prepararan escudella i carn d’o-

lla, de la manera tradicional, amb foc de llenya i olles d’aram.

Lloc: Plaça de l’església

Hora: Preparació a partir de les 9 del matí, dinar a les 14:00

Preu tiquet: 7€ soci / 9€ no soci, 

regal de la cassoleta per tothom.

Venda anticipada de tiquets (taules numerades)

Organitza: Espai de Recerca pel Patrimoni del Papiol

SSoobbrreettaauullaa  aammbb  eell  ggrruupp  ddee  ddaannsseess  

iirrllaannddeesseess  CCllaaddddaagghh  RRiinngg  DDaanncceerrss

Divendres 28 d’abril
Coral “Cants&Co”, 
dirigida per Joan Lluís Ceprià
Lloc: Església del Papiol
Hora: 20:00
Organitza: Parròquia de Santa Eulàlia

JJaamm  SSeessssiioonn::  DDeeddiiccaatt  aa  SSttiinngg
Amb la participació dels combos de l’Escola
de música
Lloc: Sala del Castell
Hora: 21:30
Organitza: AMPA de l’Escola de música 

Miquel Pongiluppi

Dijous 27 d’abril

Xerrada
Títol: Gaudim d’un bon son

A càrrec de: Dr. Estivill

Lloc: Sala del Castell

Hora: 19:30

Organitza: Centre de lectura Esteve Faura

Festa dels Jordis i les Montserrats

Orquestra de guitarres

Direcció: Jaume Tugores

Lloc: Sala de l’esbarjo

Hora: 21:30

Organitza: AECP Setmana Cultural 

i AMPA de l’Escola de música 

Miquel Pongiluppi

DDiiuummeennggee  3300  dd’’aabbrriill
Animació infantil(acte per confirmar)Títol: Els milions de l’oncleLloc: Pista d’estiu del CasinoHora: 18:00

Organitza: AECP Setmana Cultural,AMPA Pau VIlaHi haurà xocolatada
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Tal com vam informar a al’anterior número de la revista de Bat

a Bat, l’Ajuntament està treballant per a trobar una solució al

problema de l’augment de pols al nostre poble. Les reunions entre

els alcaldes del territori afectat – Castellbisbal, Sant Andreu de la

Barca, Pallejà, Molins de Rei i el Papiol- i la Direcció General de

Qualitat Ambiental (DGQA) de la Generalitat han aconseguit acce-

lerar els passos per a trobar una solució i, sobretot, donar a en-

tendre a la Generalitat, que és qui té la competència en aquest

terreny,  que l’assumpte és important pels nostres pobles.

Aquesta setmana en la que surt al carrer el fulletó del Bat

a Bat que teniu a les mans els alcaldes de la zona afectada

i els representants de la Generalitat es reuniran amb els

representants de l’empresa CELSA. Per primera vegada

les tres parts implicades seuran a la mateixa taula. L’Ajun-

tament del Papiol espera poder sortir de la reunió amb el

compromís de l’empresa d’arreglar el problema que ge-

nera aquest augment de pols en un termini ben curt de

temps.

Reunió entre els alcaldes, la Generalitat i representants de l’empresa CELSA

L’Ajuntament cerca solucions pel problema de la pols

El Centre de Lectura va aplegar els amic de l’astronomia del

nostre poble per a veure l’eclipsi parcial de sol del dia 29 de

març. Jaume Sacasas i Àngela Romero, de l’agrupació astronò-

mica de Sabadell, van plantar els seus aparells telescòpics per a

poder observar el fenomen.  Al llarg de les dues hores que va durar

l’eclipsi els van visitar diferents grups de nens i nenes de l’Escola

Pau Vila. Romero i Sacasas van explicar-los les quatre nocions bà-

siques d’astronomia per entendre el què passava i els van deixar

veure el sol tapat per la lluna amb els aparells que havien preparat. 

El dia s’havia llevat rúfol però finalment els núvols van deixar

escletxes suficients per a poder observar aquest eclipsi parcial.

Per a poder tornar a veure un fenomen astronòmic d’aquestes

característiques a Catalunya s’haurà d’esperar fins el proper

any 2011.

El Centre de Lectura organitza una trobada astronòmica

L’eclipsi parcial de sol des del Papiol

Ajuts pels vehicles inimaginables de la Festa Major

L’Ajuntament cedeix un local per treballar i cinc plataformes 

La Regidoria de Festes del Papiol s’ha

posat a treballar de nou en la progra-

mació de la Festa Major. Un dels actes que

es vol continuar celebrant és la “BAIXADA

DE VEHICLES INIMAGINABLES”, de la qual

enguany celebrarem la seva VII edició i

que es portarà a terme el dia 30 de juliol

de 2006.

L’Ajuntament vol donar un nou impuls a

aquest acte cedint cinc plataformes de ve-

hicles a aquelles persones que vulguin

participar-hi i que mai han gaudit d’aquest

espectacle.

Aquestes plataformes s’adjudicaran per

estricte ordre de presentació de les sol·li-

citud davant del Registre d’entrada del

nostre Ajuntament. Aquestes peticions es

podran tramitar només els dies 10 i 17 de

maig de 18 a 20 hores.

Per altra banda, l’Ajuntament també oferirà

el local del casino municipal als grups que

necessitin un espai gran per poder fer la de-

coració i el muntatge dels seus vehicles.

Aquest espai es podrà sol·licitar amb la pre-

sentació d’una instància a l’Ajuntament.

Amb aquestes noves aportacions tant sols

es vol continuar impulsant la política de

participació ciutadana i fer de les nostra

festa un acte en què hi participi la màxima

ciutadania del Papiol.


