Us presentem la ruta
Recorregut guiat de la ruta
Inscripcions: estand Ajuntament del Papiol
Sortida: Ajuntament del Papiol
Grups limitat per ordre d’inscripció
Dissabte 2, 18 h
Diumenge 3, 11 i 18 h

Un dels grans reptes de futur del Papiol és posar en valor
tots els seus recursos per arribar a esdevenir un municipi
encara més interessant. A través de la Festa de la Cirera,
que ja ha arribat a la 36a edició, volem promocionar
turísticament la nostra localitat. Enguany, us presentem,
en el marc de l’Any Europeu del Patrimoni Cultural, la
ruta cultural urbana El Papiol Patrimoni, com a reclam
per atraure visitants. Pensem que la Festa de la Cirera, un
esdeveniment organitzat per l’Associació de Pagesos del
Papiol i l’Ajuntament des de 1983, és l’ocasió idònia per
descobrir i redescobrir el Papiol.
La ruta El Papiol Patrimoni, un itinerari per alguns dels
edificis i elements considerats més rellevants perquè tenen
un valor arquitectònic, històric o artístic, està pensada
tant per als visitants, que descobriran el patrimoni, com
per als veïns, que el redescobriran i, per tant, l’estimaran

encara més. Expressament, amb motiu de la festa, us
oferim tres recorreguts guiats que explicaran els diferents
elements que integraran la ruta.
Aquest any, a causa de les obres de remodelació i
millora del carrer Major i de la plaça de l’Església, que
aviat quedaran finalitzades, el recinte firal de la festa s’ha
traslladat del nucli històric al carrer de Ca n’Esteve de la
Font, a les portes del Parc Natural de Collserola. Podem
considerar aquesta circumstància una oportunitat més
i no pas un inconvenient, si ens la prenem en aquest
sentit: una oportunitat més per celebrar amb orgull tot el
que tenim i tot el que fem, tot el que tindrem i tot el que
podem arribar a fer. Celebrem-ho!

Jordi Bou (Alcalde del Papiol)

L’estiu arriba, generós, amb les mans plenes de fruita. Tot d’una, el cabàs de
la compra s’omple de color i, damunt de la taula de la cuina, una safata plena
a vessar de grocs, vermells, taronges i verds perfuma tota la casa.
Els primers a arribar són els nespres, al final de la primavera, amb el seu color ple
de sol, aquest ataronjat lluminós i les seves llavors grosses, brillants i arrodonides.
De les cireres, diu: ja no caldrà barallar-se amb la canalla perquè mengin fruita
cada dia i es repetirà, com cada any des de fa tants, el ritual de penjar-se la
parella de cireres a l’orella, com si fossin arracades. Penjolls d’un vermell encès.
Després parla dels albercocs, les prunes, les peretes de Sant Joan i els
préssec. Del meló i la síndria, de la pera llimonera o blanquilla, de les
nectarines i de les primeres pomes i les figues de coll de dama, a finals
d’agost. I acaba citant dos versos d’Els fruits saborosos, del poeta Josep
Carner, on compara el món amb les maduixes, un fruit que encara no havia
anomenat: El món, en meravelles i joc atrafegat, és petit i vermell i fresc com
les maduixes.
Com cada anys us espero saludar a l’estand de la fira, a on podreu adquirir
productes del poble i de la nostra terra.
Pere Figueras (President de l’Associació de Pagesos del Papiol)

12 h
Inauguració de la Festa
de la Cirera
Amb la col·laboració dels
Grallers i Timbalers del Papiol
i amb la visita de la Puput
Punxetes (la mascota turística
del Baix Llobregat)
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: recinte firal (Pista
Ludicoesportiva)
17 a 20 h
Fem un xarrup de cirera!
(taller infantil de cuina)
Organitza: Associació Cria Papiol
Espai: estand Associació Cria Papiol
2 a 8 anys
Grups reduïts
18 h
Recorregut guiat de la ruta
El Papiol Patrimoni
Inscripcions: estand Ajuntament
del Papiol
Sortida: Ajuntament del Papiol
Grup limitat per ordre d’inscripció

19 h
Audició de Sardanes
Amb la cobla La Sitgetana
Organitza: Ajuntament del Papiol i
Associació de Pagesos del Papiol
Espai: recinte firal (Pista
Ludicoesportiva)
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20 h
Tast de vins ecològics
Verema Solidària
Amb Rubén Parera
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: pati de la Biblioteca Valentí
Almirall
Places limitades (35)
Cal inscripció prèvia (el mateix
dia a l’estand de l’Ajuntament)
+ 18 anys
22 h
Correfoc Festa de la Cirera
Amb el Grup de Diables del
Papiol i els Grallers i Timbalers
del Papiol
Recorregut: local de Diables
(davant Ajuntament) - av. de la
Generalitat – pl. de Gaudí
Al final del recorregut hi haurà
un espectacle de foc
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Aquest any faré servir les paraules de la Sílvia Soler, del seu article La fruita
de l’estiu per convidar-vos a venir a aquesta nova edició de la Festa de la
Cirera del Papiol:
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DIUMENGE 3
9h
Esmorzar de pagesos
Organitza: Associació de
Pagesos del Papiol
Espai: ptge. de Parellada
(davant de la Biblioteca V. Almirall)
Preu: 5 € (venda anticipada
de tiquets a la Copisteria i al
Supermercat Avilés – Condis)
11 h
Recorregut guiat de la
ruta El Papiol Patrimoni
Inscripcions: estand Ajuntament
del Papiol
Sortida: Ajuntament del Papiol
Grup limitat per ordre d’inscripció
11 h
Trobada gegantera
Organitza: Grup de geganters del
Papiol
Recorregut: Ajuntament - av. de la
Generalitat - pl. de Gaudí - c. del
Carme - pl. de Joan Fuster - c. de
Les Parres - ptge. de Parellada

11 a 12 h
Taller de Bollywood
Organitza: Associació Setmana
Cultural
Espai: pati de la Biblioteca Valentí
Almirall
Obert a tothom
11 a 13 h
Taller d’estampació de bosses
de roba: la vinya i el vi
Organitza: Ajuntament del Papiol
i Parc Natural de Collserola
Espai: estand Ajuntament del Papiol
Per a totes les edats i sense
inscripció prèvia
(Dins de la programació de les
jornades La vinya i el vi a Collserola)
11 a 17 h
2a Retro-Wagen del Papiol
(trobada de Volkswagen
clàssics i activitats lúdiques)
Organitza: RR Parts on line
Espai: recinte firal (Pista
Ludicoesportiva)

12 h
Inauguració de l’exposició
Gerhard Grenzing (mestre
orguener del Papiol)
Organitza: Museu del Papiol
Espai: Biblioteca Valentí Almirall

EXPOSICIONS

12 h
Exhibició castellera
Amb la Colla Castellera
Matossers (Molins de Rei),
la Colla Castellera Salats
(Súria) i la Colla Castellera
Castellers (Castellar del
Vallès)
Organitza: Ajuntament del Papiol
Espai: recinte firal (Pista
Ludicoesportiva)

Exposició de les fotos de la
gimcana fotogràfica de la
Setmana Cultural
Organitza: Penya Fotopinya
Biblioteca Valentí Almirall
Dissabte, 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Diumenge, 11 a 14 h i de 17.30 a 20 h

18 h
Recorregut guiat de la ruta
El Papiol Patrimoni
Inscripcions: estand Ajuntament
del Papiol
Sortida: Ajuntament del Papiol
Grup limitat per ordre
d’inscripció

Exposició de cireres
Biblioteca Valentí Almirall
Dissabte, 12 a 14 h i 17.30 a 21 h
Diumenge, 11 a 14 h i 17.30 a 20 h

Exposició de motos clàssiques
Recinte firal (Pista
Ludicoesportiva)
Dissabte, 12 a 21 h
Diumenge, 10 a 21 h

Exposició Gerhard Grenzing
Biblioteca Valentí Almirall
Horari durant la Festa de la Cirera:
Dissabte i diumenge, 11 a 13.30 h
i 17 a 20 h
Fins el 22 de juny:
Dilluns a divendres, 17 a 20.30 h
Dissabte i diumenge, 11 a 13.30 h
i 17 a 20 h
Exposició Rebobinem!
El Papiol 1970-2010
Antic Taller Grenzing
(pl. dels Països Catalans)
Organitza: Espai de recerca pel
Patrimoni del Papiol i Museu del
Papiol
Horari durant la Festa de la Cirera:
Dissabte i diumenge: 11 a 14 h i
18 a 20.30 h

Ubicació del recinte firal: c. de Ca N’Esteve cantonada
amb ptge. de Parellada (Pista Ludicoesportiva)
Horari del recinte
Dissabte, 12 a 21 h
Diumenge, 10 a 21 h
Horari de venda de la parada de l’Associació de Pagesos
Dissabte, 12 a 14 h i 17 a 20 h
Diumenge, 11.30 a 14 h
El bus urbà que connecta l’estació de Renfe amb el centre
urbà funcionarà durant tot el cap de setmana de la festa.
Amb la col·laboració de: Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, Parc
de Collserola, Parc Agrari del Baix Llobregat, Consell Comarcal del Baix
Llobregat, Cobas Baix Llobregat, Supermercat Charter, Jaume Pagès, bar
restaurant Públic, Jaume Ros, Jaume Olivé, Suministros de Arcilla, Tallers
Puigmadrona, Campderrós Pavelló A núm. 21, Planters Faura, Centre Hípic
Cal Senyoret, bar restaurant On Sempre, Jardineria Damià, la Copisteria
del Papiol, bar restaurant El Punt de Trobada, Jardineria El Papiol, Gestoria
Mung, restaurant Can Campmany (Molins de Rei), Mercat de Pagès del Papiol, Fruits Parera, Jaume Magrans, bar restaurant Calypso, Oli El Puig.
Amb el suport de:

