Editorial
Desprès
de la festa

Después
de la fiesta

Albert Vilà
L’Alcalde
Aquest número especial del Bat a Bat està pensat per recollir els moments més significatius de la nostra Festa Major.

Este número especial del Bat a Bat está pensado para recoger los momentos más significativos de nuestra Fiesta Mayor.

Potser com mai, la Festa ha tingut aquest any una projecció
més enllà del nostre poble. La presència del president del
Barça, ha estat la confirmació de que Joan Laporta vol portar a la pràctica aquell compromís del seu programa que es
proposava augmentar l’arrelament del club a la societat
catalana. Ens satisfà que El Papiol hagi estat el punt de
partida d’aquests gestos de relació i de contacte entre el
Barça i la societat que li dóna suport.

Quizás como nunca, la Fiesta ha tenido este año una proyección más allá de nuestro pueblo. La presencia del presidente del Barça, ha sido la confirmación de que Joan
Laporta quiere llevar a la práctica aquel compromiso de su
programa en que se proponía aumentar el arraigo del club a
la sociedad catalana. Nos satisface que El Papiol haya sido
el punto de partida de estos gestos de relación y de contacto entre el Barça y la sociedad que le apoya.

Però els punts càlids a la Festa van anar més enllà. La inauguració dels nous vestuaris i del camp de futbol remodelat
era quelcom que esperàvem des de feia mesos. Ens va satisfer veure novament els nostres jugadors i veterans, jugant
de nou a casa amb el suport dels afeccionats d’aquí.

Pero los puntos cálidos en la Fiesta fueron más allá. La inauguración de los nuevos vestuarios y del campo de fútbol remodelado era algo que esperábamos desde hacía meses. Nos satisfizo ver nuevamente nuestros jugadores y veteranos, jugando
de nuevo en casa con el apoyo de los aficionados de aquí.

Aquest any també hi ha hagut una novetat: la creació de
dues Penyes al Papiol que s’han incorporat a la festa afegint
nous actes amb noves idees. Des de d’aquí els vull donar les
gràcies per haver enriquit la Festa Major amb la seva presència i la seva activitat, obrint noves possibilitats a petits i a
grans. Els animo a continuar endavant amb la seva tasca.

Este año también ha habido una novedad: la creación de dos
Peñas en el Papiol que se han incorporado a la fiesta añadiendo nuevos actos con nuevas ideas. Desde aquí les quiero dar
las gracias por haber enriquecido la Fiesta Mayor con su presencia y su actividad, abriendo nuevas posibilidades a mayores y pequeños. Los animo a continuar adelante con su tarea.

I els actes tradicionals, els balls, els concerts, la Baixada
de Vehicles... també han estat possible gràcies al treball
de la Comissió de Festes i de les associacions que de forma
voluntària han contribuït a què la festa hagi estat tot un
èxit. La Festa Major és un gran punt de contacte i de relació distesa entre els papiolencs que encara hem de potenciar més en el futur.

Y los actos tradicionales, los bailes, los conciertos, la Baixada de Vehicles... también han sido posible gracias al trabajo de la Comisión de Fiestas y de las asociaciones que de
forma voluntaria han contribuido a que la fiesta haya sido
todo un éxito. La Fiesta Mayor es un gran punto de encuentro y de relación distendida entre los papiolencs que todavía tenemos que potenciar más en el futuro.

En aquest De bat a bat trobarem un record en forma de
fotografies i comentaris que quedaran impresos de forma
entranyable en la història del Papiol.

En este De bat a bat encontraremos un recuerdo en forma
de fotografías y comentarios que quedarán imprimidos de
forma entrañable en la historia del Papiol.
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La inauguració
El blaugrana protagonitzà
la inauguració de la Festa Major
Joan Laporta, pregoner a la inauguració de la Festa Major
© Diari Sport

Joan Laporta va pronunciar
un emocionant pregó

A les 21,15 del dijous 24 de juliol,
Joan Laporta donava el tret de
sortida a la Festa Major pronunciant el Pregó inaugural des del
balcó de l’Ajuntament. L’acte va
ser seguit gairebé per un miler de
papiolencs que van abarrotar l’Avinguda de la Generalitat, enfront
de l’edifici Consistorial.

L’acte va ser seguit gairebé per un miler de
papiolencs que van abarrotar l’Avinguda de la
Generalitat
El pregó del President del Barça va convocar també a moltes
persones dels pobles dels voltants, que van convertir l’inici
de la Festa Major del Papiol en una festa blaugrana.

L’acte va començar amb el parlament de l’alcalde Albert
Vilà, on va dir que “la presència del president del Barça al
Papiol era la confirmació de que l’equip de Joan Laporta,
apart de la vessant esportiva està duent a la pràctica la seva
promesa d’impulsar i aprofundir l’arrelament del Barça en el
seu entorn social”.
Per la seva part, Joan Laporta va ressaltar que el Barça és
i ha de ser una entitat que “agermani a milions de persones en tot el món”. I va afegir que “el nostre Club té voluntat de ser representatiu del nostre país, té la voluntat d’exportar i fer conèixer la nostra cultura. El Barça té l’energia
per fer-ho possible”. També va referir-se al paralel·lisme
que “El Papiol i el Barça tenen la força necessària per aprofundir la seva renovació i aconseguir un futur ple
d’il·lusions”.

Albert Vilà i Joan Laporta poc desprès del pronunciament del pregó

Cinema sota els estels amb la
pel·lícula “Miss Agente Especial”
La Festa Major va començar el dimecres 23 de juliol amb un
aperitiu molt cinematogràfic. La pel·lícula “Miss agente
especial” va ser la protagonista d’aquesta nit de cinema a la
fresca celebrada a la Plaça Doctor Barberà. Aquesta comèdia
narra la història d’una agent de l’FBI que s’infiltra en el concurs de Miss EUA, amb la finalitat de detenir un psicòpata,
“El Ciutadà”, que ha amenaçat l’èxit del certàmen. L’agent
seleccionada és poc femenina i es veu obligada a fer-se passar per la perfecta concursant i aspirant al títol. Un assessor
d’imatge s’encarregà de la transformació.
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La inauguració
Focs d’artifici, flamenc i Bingo
En finalitzar el pregó, els llums es van apagar i la
fusió dels focs on els grocs, vermells, taronges,
verds i blaus van fer un mosaic de colors al cel
il·luminat.

La nit inaugural es va completar amb l’actuació del grup
“Gazpacho”, que va oferir als assistents una fusió de flamenc
i ritmes llatins. Mentrestant al Casino, es va celebrar el Bingo
de Festa Major organitzat cada any per FC. El Papiol.

El grup “Gazpacho” va oferir una sessió de flamenc

Molts dels papiolencs van acabar la nit al Bingo

El tren inaugura la Festa
El trenet va inaugurar com des de fa tres anys la Festa
Major i ja s’ha convertit en tot un símbol d’aquest celebració. Molta gent, sobretot els infants, es van aplegar a la
Plaça Gaudí per gaudir dels primers trajectes de la festa.
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La Festa dels infants
Els infants, protagonistes de la festa
Els protagonistes d’aquests dies sens dubte
són els infants. Moltes de les activitats de la

Festa Major estan creades per a ells. Aquí en
teniu una mostra dels moments més macos.

Cercavila
infantil en tren
Els carrers del poble van ser l’escenari
del primer acte del 25 de juliol: El Cercavila infantil amenitzat per la Xaranga “Los Labradores”, on molts dels
infants del Casal d’Estiu van participar-hi.

Jocs inflables
gratuïts
a la piscina
La piscina municipal va obrir les
seves
portes
gratuïtament
durant tots els dies que va durar
la Festa Major. A més a més, al
matí i a la tarda s’hi van instal·lar jocs inflables per la mainada.

Elecció de la Pubilla i l’Hereu
Infantil a l’espectacle del Casino
El Ball infantil, que es
va realitzar el dissabte
26 de juliol a les 19 h
del vespre a la pista
d’estiu del Casino, va
triar l’Hereu i la Pubilla
Infantil
del
2003,
Carme Cànoves Cervelló i Guillermo Galdón
Garcia. El ball va estar
amenitzat pel grup
“Tres i no res”.
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La Festa dels infants
Festa de l’escuma
Els més petits van començar el dia
remullant-se a la Festa de l’Escuma que
es va organitzar al Bosc del Blanc el
dissabte 26 de juliol. El grup d’animació infantil “Pentina el Gat” primer va
fer ballar i jugar a tots els infants que
van assistir-hi. L’escuma de tots colors
i la música més actual de l’estiu van fer
possible que la festa resultés d’allò més
divertida.
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La música de la Festa
Les actuacions i els concerts,
un clàssic a la festa
Els concerts i les actuacions de diversos
grups i orquestres completen com cada
any els actes de Festa Major. L’Hotel

Cochambre i l’obra de teatre del grup
Vol-Ras van estar les actuacions més
importants d’aquests dies.

Concert de Festa Major
A les 19h del divendres 25
de juliol va començar el
concert de Festa Major a
càrrec de l’orquestra “Marina”. Van interpretar peces
característiques del reper-

tori català, de compositors clàssics i altres peces
típiques dels concerts de
Festa Major. En acabar, hi
hagué una sessió curta de
sardanes.

Concert del grup
“Hotel Cochambre”

L’orquestra va interpretar música de la cultura catalana i després van
tocar unes quantes sardanes

Després del Ball de Festa Major, el Bosc del Blanc va
acollir al popular grup “Hotel Cochambre” que va oferir
un concert pels més noctàmbuls ja que va començar
tocades les 2.30 h
de la nit del divendres 25 de juliol.
Moltes persones van
omplir el parc, algunes d’elles procedents de la resta de
la comarca.
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La música de la Festa
El Ball de Confetti i de Festa Major
van augmentar els assistents
Aquest any els ja clàssics balls de Festa
Major i de Confetti van aplegar més assistents
que en anteriors celebracions. Més de

1.500 persones es van passar pels dos
balls celebrats el divendres 25 i dissabte
26 de juliol respectivament.

El Ball de Festa Major
tria la Pubilla i l’Hereu

La parella simpàtica de
l’any s’elegí al Ball de Confetti

Aquest any el Ball de Festa Major, celebrat el divendres 25 de
juliol va tenir com a protagonistes la Pubilla Raquel Camino
Vinyeglas i l’Hereu Iraneu Carrió Figueras, donat que per
primera vegada, es van triar durant aquest ball en cop de ferho al de Confetti. Segons fonts de l’organització “s’ha decidit
fer-ho aquest dia perquè la Pubilla actual pogués participar als
actes de Festa Major com el ball infantil, fer el xut d’honor al
campionat de futbol, etc”. Molts papiolencs es van aplegar al
Casino per ballar els tradicionals balls del Fanalet, de Rams,
l’Escombra, entre d’altres peces populars.

El tradicional Ball de Confetti del dissabte 26 de juliol a
la nit va ser tot un èxit ja que més d’un miler de persones van arribar-se fins el Casino per llençar confetti,
ballar i gaudir d’una nit d’estiu molt calorosa. Al descans
del ball la Comissió de Festes va triar el premi a la Parella Simpàtica de l’any, que aquest any va recaure en Juana González Saldaña y Luis Urán Ávila. A continuació
els més joves van continuar “la marxa”, sense canviar de
lloc amb la discoteca mòbil que va durar fins les 5 de la
matinada.

Aquest any la Pubilla va participar a més actes de la festa

Luis Urán y Juana González formen la parella simpàtica d’aquest any
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Concert d’orgue a l’Església
En el si dels actes anuals de la
inauguració de l’Església de Santa
Eulàlia, que ja està pràcticament
restaurada, el dissabte 26 de juliol
es va celebrar al temple un concert
d’orgue a càrrec de Bernat Bailbé,
organista de la Parròquia Sant Felip
Neri de Barcelona. L’instrument va
ser cedit per Gherard Grenzing,
que va presentar l’acte.

L’orgue va ser cedit per Gherard Grenzing

Teatre amb “Again Again” de la companyia Vol-Ras
La Festa Major va tenir com a protagonistes el diumenge 27 de juliol aquesta obra de teatre, que és el
12è espectacle de la companyia. Els personatges i les
situacions que més han agradat al públic formen
aquest espectacle antològic, amb una escenografia on
més de 3.000 bombetes s'encenen per crear diferents
decorats que li donen un aire màgic i de sorpresa
constant. Hem parlat amb els protagonistes de l’obra
per conèixer-los una mica més a fons.
De bat a bat: uan i com va néixer Vol·Ras?
Vol-Ras: Després dels estudis al Departament de
Pantomima a l’Institut del Teatre de Barcelona,
Joan Faneca, Joan Segalés, Joan Cusó i Pep Santacana vàrem decidir de començar una aventura
col·lectiva de teatre. Vàrem creure que ajuntar
esforços era més divertit i podíem aconseguir resultats més rics i complexes. L’objectiu bàsic era trobar
nous camins per al Teatre de Gest, que en aquell moment estava
molt marcat per l’estil de Marcel Marceau. Per elaborar el que
seria el primer espectacle “El Cas de la Patata Rossa”, es va incorporar també Antonio Calderón, que havíem conegut també a
l’Institut.
Corria l’any 1980.
DBD: Quan vau començar a fer espectacles còmics?
V-R: Curiosament només començar a treballar conjuntament ja
vàrem coincidir en que d’alguna manera on ens movíem millor i cap
on s’orientaven les nostres idees era cap a l’humor. Suposo que tot
el cinema còmic mut era un referent molt potent per a tots nosaltres. Ens feia i fa gràcia riure i fer riure.
DBD: Quina part és la que més us agrada de la vostra feina?
V-R: Segurament coincidirem tots en que el que més ens satisfà és
actuar.
Tot i així, la il·lusió que comporta preparar un espectacle i quan
surten les idees noves ens duen moments molt agradables, encara
que no resulta fàcil. Descobrir idees noves i marcar-se reptes nous,
són una provocació que ens manté viu el sentit d’aventura.

Comprovar el resultat en viu i immediat dels nostres
espectacles quan actuem no es pot canviar per res.
DBD: Què voleu transmetre amb els vostres espectacles?
V-R: Com que ens basem molt en fets de la vida, de la
relació entre les persones i de diferents personatges i
situacions reconeixibles, diria que transmetem una
visió del comportament humà. Algú podria dir que cada
espectacle és com una petita teoria antropològica.
Mostrem el que de ridícul tenen les situacions i reaccions que tenim les persones davant fets petits i altres
que no ho són tant. Veient-ho com espectadors ens
trobem rient de nosaltres mateixos i del veí. I ens procura a tots plegats un benestar que ens ajuda a millorar alguna cosa, i si més no a viure millor.
DBD: Busqueu sempre el somriure en l’espectador,
per a quan un drama?
V-R: Busquem que l’espectador somrigui, rigui, es commogui i s’emocioni amb el que estem representant en l’escena. Fins i tot alguna vegada el fem participar de les nostres accions. El drama és la
base dels nostres espectacles. Tant la tragèdia com la comèdia
barregen dolor i plaer. La nostra manera de fer busca més el plaer
per superar el dolor. Portem tretze espectacles i es pot comprovar
que hem tractat temes ben diferents: la intriga, la frustració, l’estrés, els hospitals, les manies, la por, la telenovela, la fantasia…
però sempre ho hem convertit en paròdies. És la nostra manera de
veure i viure el teatre: Disfrutar molt.
DBD: Quins projectes teniu més immediats?
V-R: Acabem d’estrenar un espectacle, “Bon voyage”. L’hem d’ajudar
a créixer i per tant representar-lo tantes vegades com sigui possible. N’estem molt contents del resultat.
Continuar proposant idees per nous espectacles -els fem nosaltres o
no-; fer propostes a la televisió per veure si aconseguim fer un programa que el sentim nostre apart de les aparicions esporàdiques que
hi fem; dirigir algun espectacle d’altres companyies… En definitiva,
continuar la nostra passió i alimentar-la.
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L’esport amb la festa
L’esport participa a la Festa
La inauguració dels vestuaris i el terreny de
joc del Camp de Futbol han centrat els partits de futbol d’aquests dies. També es van

celebrar altres actes esportius com el Tir a
l’Arc, el Bàsquet, el Tennnis o el novetós
Campionat de Ping- Pong.

S’inauguren els vestuaris i el camp de futbol
una instal·lació així per la gent jove.
El que més m’agrada són els vestuaris
dels jugadors”. Maria I. Molina afegeix que “no me imaginaba que quedara tan bien. Está muy bien acondicionado”.

La Festa Major va ser l’escenari de la
inauguració (divendres 25 de juliol)
de l’obra més esperada per tots els
esportistes papiolencs: la construcció
dels nous vestuaris i la remodelació
del terreny de joc del camp de futbol.
Durant la resta del matí els papiolencs
van poder visitar les noves
instal·lacions. Al seu discurs l’alcalde
Albert Vilà va recordar que “aquesta és
una de les dos fases de les que consta

la renovació de la zona esportiva que
bàsicament té com objectiu renovar les
instal·lacions i enllaçar-les, de manera
que entrant per una porta puguis arribar a totes. Ara queden per renovar la
piscina, els vestidors de la piscina i el
gimnàs municipal que s’ubicarà a sota
de l’edifici que tots veureu, l’espai que
hi ha sota els vestidors del cap de futbol.” També va agrair a l’esport Base
la tasca tan brillant que estan desenvolupant i va afegir que “els joves són
claus en la nostra política i aquesta
inauguració és una mostra més”.

“Ara queden per renovar la
piscina, els vestidors de la
piscina i el gimnàs municipal
que s’ubicarà a sota de l’edifici”
Molts dels papiolencs que van anar a
la inauguració, van coincidir en que
l’obra era de molta qualitat. Segons
Feliciano Lara “el terreno de juego es
muy amplio y se ve que es una obra de
calidad”. En Josep Casadesús comentava que “la instal·lació és molt maca,
crec que és una obra ben feta”. Mª
Jesús Cao coincidia en què “feia falta
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1 milió d’euros
El camp de futbol és una obra de gran
envergadura que ha costat més d’1
milió d’euros. Segons l’alcalde, “és una
gran inversió pel Papiol tant esportiva,
econòmica i socialment i aquesta obra
té la qualitat que volem per totes les
obres i els serveis del Papiol”.
Jocs de cucanya
En finalitzar l’acte inaugural els més
petits van poder gaudir dels jocs de
cucanya que es van realitzar al mateix
camp de futbol.

El Castellbisbal
estrena el camp de futbol

Básquet i Tennis de la Festa Major
Durant el vespre del divendres 25 de
juliol es va celebrar la triangular de
Bàsquet al Pavelló polisportiu, on van
participar el Club de Bàsquet El Papiol,
el Club de Bàsquet Castellbisbal i la

Generació del 80. Durant aquests dies
també es va disputar el Campionat
Local de Tennis, que va finalitzar el
diumenge 27 juliol i que va aplegar a
totes les categories.

A la tarda del dissabte 26 de juliol es
va disputar el Campionat de Futbol de
la Festa Major, que va enfrontar primer, els juvenils del UE Castellbisbal i
UE El Papiol i després el primer equip
d'aquests dos clubs. En aquests partits
inaugurals de les noves instal·lacions,
la Pubilla va realitzar el xut d'honor.
Els Juvenils de casa van resoldre molt
bé el partit i van aconseguir fer 5 gols
al seus homòlegs del Castellbisbal, i el
resultat va ser de 5-1. Per la seva banda, els jugadors del primer equip local,
encara que van esforçar-se, només van
poder marcar 1 gol, però van encaixarne 7 i va ser finalment el Castellbisbal
qui va endur-se el Campionat.

Exhibició de Tir a l’Arc

El Terrassa F.C. visita el Papiol

La tarda del dissabte 26 de juliol es va completar amb l’exhibició
de tir a l’arc organitzada pel Club d’Arquers. Jordi Lorenz -actual
campió d’Espanya i de la Lliga Nacional en les modalitats d’arc
tradicional i de recorbat de caça respectivament -i Neus F.
Vicenç, entre d’altres membres de l’entitat van ser els protagonistes de la demostració que es va celebrar a la zona de La Plana.

El Terrassa F.C. va visitar el camp del UE Papiol el diumenge 27 de
juliol, on es va disputar un partit entre veterans d’ambdós equips.
El Papiol va suportar molt bé la pressió a la que els egarencs van
sotmetre als nostres jugadors, ja que van aguantar l’empat fins
gairebé al final, però als últims minuts, l’equip local va encaixar
un gol del Terrassa i no va aconseguir superar el 2-3 dels visitants.

Jordi Lorenz, actual campió d’Espanya va demostrar les seves qualitats

Angel Pérez, membre cofundador del UE Papiol va ser homenatjat amb una placa

Campionat de Ping-pong
El dissabte 26 de juliol a la tarda les Penyes, que per primera vegada participen a la Festa Major, van organitzar el
I Campionat de Ping-Pong, que va aplegar tant adults
com joves, que es van interessar per aquest esport de
taula.
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Més actes per tothom
El Tunning i la I Trobada de
Brocanters; les novetats
La Festa Major també va comptar amb algunes
novetats i altres actes on molts papiolencs van

participar activament: I Trobada de Brocanters, Tunning, el Correfoc, la Guerra d’Aigua...

El Correfoc

I Trobada de Brocanters

Els Diables del Papiol aquest any no han actuat sols sinó que
han comptat amb la participació dels Diables de Castellbisbal
i de Caldes de Montbui, que els han acompanyat, junt amb el
Cavall Armat en el sensacional espectacle de llum i foc celebrat el divendres 25 de juliol.

Aquest any, la Festa Major ha
comptat amb una novetat:
L’exposició de Brocanters del
Papiol celebrada el divendres
25 de juliol a la Plaça Gaudí.
Alguns veïns del poble van
exposar i vendre antiguitats,
llibres, entre d’altres objectes. Segons Gemma Climent,
de la Comissió de Festes i

promotora de la mostra,
“podem fer una valoració
molt positiva d’aquesta primera trobada, ja que els
expositors estan molt contents del resultat i ha tingut
una bona rebuda entre la
gent del poble. Espero que
l’any que ve hi hagin més
parades”.

Objectes d’ahir i d’avui es van donar cita en aquest dia

Guerra de l’aigua
La plaça Gaudí,
s’omplí el dissabte
26 de juliol, de
cubs, gerres, pistoles d’aigua i diversos recipients per
fer la tradicional
guerra d’aigua, que
com cada any organitza i realitza la
Comissió de Festes.
La I Trobada de Brocanters va ser tot un èxit
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Cotxes espectaculars en la
I Trobada de Tunning
Una altra de les novetats
d’aquest any és la I Trobada de Cotxes Tunning, on
més de 70 participants es
van inscriure per mostrar
els dissenys espectaculars
dels seus vehicles. Uns
quants d’ells també van
participar a la prova d’acceleració en paral·lel que
es va disputar al carrer del
Pi de la urbanització del
Trull durant el matí del
diumenge 27 de juliol.

Breus
Mascletà i
esmorzar popular
Per acabar o començar, el dissabte 26 de juliol les Penyes van fer
petar una mascletà i van convidar a tothom a un esmorzar a la
Bòbila del Cast, on els més
noctàmbuls i els més matiners
van ajuntar-se en aquest fi de
festa del dissabte.

Missa solemne

Aquesta I Trobada va aplegar més de 70 cotxes

La Missa solemne de Festa Major
es va celebrar el diumenge 27 de
juliol, a l’església ja restaurada, i
es va convertir en l’acte homenatge al mestre Joaquim Voltas i
Pagés recentment desaparegut.
La Coral La Perdiu amb els seus
cants va participar activament a
l’acte. També es van realitzar les
tradicionals ofrenes de les entitats. A continuació, la Parròquia
va oferir un vermut popular i la
Cobla “Ciutat de Cornellà” va animar als assistents amb les notes
de les sardanes.

El Tunning consisteix en guarnir cotxes i és un hobbie un pél car

Tir al Plat i esmorzar popular
La jornada del diumenge 27 de juliol
va començar amb
l’esmorzar popular
organitzat per la
Societat de Caçadors del Puig, on
molts dels caçadors van reposar
forces per realitzar exhibicions de
la modalitat de Tir
al Plat.

De bat a bat

Especial Festa Major 2003

13

Vehicles Inimaginables
Prova reina de la Festa Major: IV Baixada
de Vehicles Inimaginables
La tarda del diumenge (27 de juliol), des de fa quatre anys és de les més importants de la Festa Major
ja que es realitza la Baixada de Vehicles Inimaginables, un dels actes centrals de la Festa. Al matí,
alguns dels participants ja van exposar els seus

Mar endins s'en va la barca

Mar endins la Vella barca

vehicles al públic al carrer. Us mostrem un seguit
de fotos on un autocar, un escarbat, uns quants
“balseros” naufragats, entre d’altres enginys mecànics, van baixar a tota pressa per l’Avinguda Generalitat fins al Bosc del Blanc.

Mar endins el Vell Pescador

Mar endins El pescador

Els balseros van convertir la carretera en un mar ple de nàufrags

El formatge a punt de fondre’s en un dia molt calurós

Uns “Carrozones” molt ben crescudets

Los grises” més roses
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“Els Vikings” van navegar per l’Avinguda de la Generalitat

El “Papiol-Tours” va fer una visita turística pel poble

Hawaï va visitar-nos en aquest vehicle tan “platgero”

Un escarbat gegant van dominar els carrers del Papiol per uns moments

¡XOOOOOOOOOOOFFFFFFFF! Ja hem caigut a l’aigua!

Més aigua per aquest vehicle: Jennifer Lou
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Clausura de la Festa Major
Fi de la festa Major amb els Castells de Focs
La clausura es va
realitzar amb el tradicional Castell de
Focs al camp de futbol. La Festa 2003 ja
és record. Preparemnos per la propera!

Crèdits
Foto portada
III Baixada de Vehicles Inimaginables

Edita
Ajuntament del Papiol • Gabinet de Premsa

Lliurament dels premis
de la IV Baixada
de Vehicles Inimaginables

Coordinació
Gabinet d’Alcaldia

Redacció
Fátima Palacios

Disseny, compaginació i
impressió
Creacions Gràfiques Canigó, s.l.
Tel. 93 229 23 60
Fax.93 229 23 61

Dipòsit legal
B-46.893-2000

Tiratge
1.700 exemplars
De bat a bat no es fa responsable de l’opinió dels seus
col·laboradors ni s’identifica amb els seus treballs publicats
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El proper mes d’octubre, els
mateixos participants de la IV
Baixada de Vehicles Inimaginables seran els seus propis jutges, ja que triaran ells mateixos, els vehicles guanyadors. A
la sala de plens de l’Ajuntament
es concediran els Diplomes de
Gran Baixador d’Honor (1er
Premi), Notable Baixador (2on
Premi) i Baixador quasi primer
quasi segon (3er premi).
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Els infants, protagonistes
de la Festa Major
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La inauguració del Camp de Futbol,
l’acte més esperat de la Festa
pàg. 10

Joan Laporta,
pregoner de luxe al Papiol

Molta imaginació a
la IV Baixada de Vehicles
pàg. 3

pàg. 14
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