
Guarniment de carrers 

Us convidem a guarnir el vostre carrer amb el motiu: 
40è aniversari de RAP 107. Només cal que truqueu a 
Can Rajoler al telèfon 93 573 98 00, en horari d’oficina,  
empleneu el formulari que trobareu a www.parets.cat

Les festes majors es converteixen sovint en espais on tenen lloc 
actituds discriminatòries i vexatòries cap a determinats col·lectius de 
la societat, i està a les nostres mans combatre-les.

A Parets  disposem del Protocol d’actuació per unes festes lliures de 
violències masclistes i LGBTIfòbiques, en el qual posem a disposició 
popular recursos per oferir ajuda a totes aquelles persones que ho 
necessitin i ho sol·licitin.

RECORDA: Les agressions sexistes no només són violacions i agres-
sions físiques. Les mirades, els tocaments, els comentaris, les agres-
sions verbals... també ho són. NO hi ha cap excusa que justifiqui cap 
tipus d’agressió; per motius de gènere, orientació sexual, identitat de 
gènere, ètnia o religió.

Qualsevol persona que pateixi una agressió sexual podrà rebre l’ajuda 
necessària. Caldrà adreçar-se al Punt Lila, a l’organització, al servei 
de seguretat o al servei sanitari. L’agressor serà advertit i, si escau, 
expulsat del recinte.

NI L’ALCOHOL NI LES DROGUES, SÓN UNA EXCUSA. 
NO ÉS NO en qualsevol cas i situació. 

Per unes festes on tothom pugui gaudir! On tothom s’hi pugui sentir 
còmode i segur!

El Servei de Joventut de l’Ajuntament i el Consell de Joves de 
Parets han dut a terme un taller de mems per difondre missatges 
atractius per als joves, advocant pel respecte, la convivència 
ciutadana i contra l’incivisme. Un mem és una imatge humorística 
que s'escampa per les xarxes socials i és imitada i compartida per 
un gran nombre de persones.

Per crear els mems s’ha tingut en compte la tipologia dels 
diferents actes incívics que hom pot trobar durant una festa:
· Consum d’alcohol i de drogues · Baralles al carrer
· Miccions i defecacions a la via pública · Sorolls
· Agressions sexistes · Pintades de grafits

S’ha fet una tria dels mems generats pels joves i es difonen durant 
la Festa Major a través de diferents canals.

parets
Assistència víctimes:
93 573 73 00
Policia Local
(Festa Major)
93 573 79 79
Drets Socials
(horari oficina)

parets

DE FESTA,
AMB RESPECTE!

Dissabte 18 juliol

22.00 / Concert Sintonitza’t*. Lluís Piquer. Los Mil Hombres.  

Concert de versions per ballar al ritme de Los Mil Hombres, amb 
un ampli repertori de rock, pop, rumba, funky, temes emblemàtics 
de Queen, AC/DC o Estopa, entre d’altres.

00.00 / Concert Sintonitza’t*. Lluís Piquer. Fantàctels. 

Fantàctels, formats el 2014, reivindiquen l’ska d’arrel en el 
panorama musical i festiu català amb una posada en escena 
potent i enèrgica.

Diumenge 26 juliol

12.00 / Concert vermut itinerant Entre tambors. Carrers de 
la vila. Cultures Avui i els seus Amics. Percussió festiva de 
carrer i cant grupal, amb trobada de tambors de tres cultures.

12.00 / Concert vermut itinerant. Carrers de la vila. Infusion 
World Music. Espectacle musical de carrer (bossa, jazz, flamenc, 
latin, ètnic) i dansa clàssica, contemporània, flamenc, etc.

12.00 / Concert vermut itinerant. Carrers de la vila. Music-
truckfest. Pepe Coca Jazz Trio. Organitzat per Amacat. 

19.00 / Atrapa la bandera. Barri Antic. Gimcana familiar.  
Inscripcions fins al 24 de juliol a rodola.festamajor@gmail.com. 
Organitzat per Rodola

Dissabte 4 juliol

21.50 / Lliurament del premi del concurs de disseny de la 
imatge de Festa Major. Aparcament del camp de futbol. 

22.00 / Auto Comedy. Aparcament del camp de futbol. Victor 
Parrado. Un divertit espectacle a càrrec d’un mestre de l’humor.

Divendres 10 juliol

22.00 / Cantada d’havaneres i cremat de rom*. Plaça Dr. 
Trueta. Barca de Mitjana. Una cantada dedicada a la nostra gent 
gran a càrrec del grup d’havaneres de Premià de Mar.

Dissabte 11 juliol

19.00 / Espectacle familiar*. Pista esportiva Can Butjosa. 
Teatre Arrossegat de Catalunya. Teatre Nu. Contes.

19.00 / Espectacle familiar*. Escola Pau Vila. Antipasti. El 
Quemaqueda Teatre. Clown i malabars.

19.00 / Espectacle familiar*. Escola Vila Parietes. Set up. Los 
Barlou. Clown i malabars.

Dimecres 15 juliol

19.00 / Presentació del llibre Papenpoe. Restaurant El Jardí. 
Gemma Arimon. Amb l’actuació musical de Celia Varón.

Divendres 17 juliol

21.00 / Audició de sardanes*. Casal d’avis Ca n’Oms. Cobla 
Vila d’Olesa. Una audició dedicada a la nostra gent gran a càrrec 
de la cobla formada a Olesa el 1992.

Divendres 17 juliol

22.30 / Projecció de La Pedra del Diable, la represa*. Escola 
Lluís Piquer. 
La Pedra en temps d’incerteses. Davant d’un món ple 
d’incògnites que ens omple el cap de dubtes i inseguretats, 
només tenim la cultura com la millor eina per a sentir-nos 
cohesionats i segurs.
Ha quedat demostrat durant el “temps de confinament”, en 
què balcons de pobles i ciutats s'han omplert de creativitat 
fent-nos partícips d'un moment històric singular. Tan singu-
lar com el que avui estem a punt de compartir: el visionat de  
l'enregistrament de l'edició de l'any passat de La Pedra del 
Diable.
Amb aquest acte volem mantenir viva un any més, i de camí 
cap el vint-i-cinquè aniversari que celebrarem l'any vinent,  
una tradició davant de la qual no estem disposats que cap 
virus ens la foragiti del nostre calendari festiu.

Dissabte 18 juliol

20.00 / Concert Sintonitza’t*. Lluís Piquer. Punt lila + 
LGTBI+ Servei d’atenció i prevenció d’agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques.

20.00 /  Concert Sintonitza’t*. Lluís Piquer. L’art al carrer.  
Iris Paris. Realització d’una obra pictòrica moderna.

20.00 / Concert Sintonitza’t*. Escola Lluís Piquer. Sessió 
Prins Revival. Marta Pujol.  La millor música ‘chill out’.

Diumenge 19 juliol

12.00 / Musictruckfest. Itinerant. Pepe Coca Jazz Trio.
Recitals musicals de tots els estils en un escenari mòbil que 
recorre la vila en un itinerari transversal. Organitzat per Amacat

22.00 / Musictruckfest. Itinerant. Marala Trio.
Recitals musicals en un escenari mòbil. Organitzat per Amacat

Dimecres 22 juliol

19.00 / Presentació del llibre Mal bon pare. Restaurant El 
Jardí. Sergi Pons.
La nova novel·la de l’autor paretà, que relata amb humor la vida 
d’un pare de tres filles mentre n’espera l’arribada d’una quarta.

Divendres 24 juliol

19.00 / Tronada de Festa Major. Plaça de la Vila. Diables 
Parets.

19.00 / Tronada de Festa Major. Plaça Dr. Trueta. Diables 
Parets. Tronada de benvinguda simbòlica a la festa amb els 
Diables! Organitzat per Diables Parets 

Divendres 24 juliol

22.00 / Chair Comedy*. Aparcament del camp de futbol. 
Txabi Franquesa. Espectacle d’humor “Escocía”, un xou familiar 
sobre la lluita d’un home entre la joventut i la maduresa. D’aquí ve 
la “coïssor generacional” del còmic. Aquest cop en gaudirem 
asseguts en cadires.

Dissabte 25 juliol

10.00 / Acapte de sang. Casal Sant Jordi. Associació de 
Donants de Sang. Dóna sang i salva vides!

10.00 / Assalt a botigues. Carrers de la vila. Itineraris a 
l’Eixample i al Barri Antic. Organitzat per Diables Parets

17.00 / Acapte de sang. Casal Sant Jordi. Associació de 
Donants de Sang. Dóna sang i salva vides! 

21.30 / Lliurament de premis Fotolliga 2019-2020*. Aparca-
ment camp de futbol municipal. Vídeo d’activitats de la tempo-
rada i lliurament de premis als 6 primers classificats. Organitzat 
per l’Associació Fotogràfica Parets 

Dissabte 25 juliol

22.00 / Concert*. Aparcament del camp de futbol. Orquestra 
La Principal de la Bisbal. La prestigiosa orquestra empordane-
sa, reconeguda per la seva extraordinària competència musical, 
torna a Parets per oferir-nos un concert memorable.

Diumenge 26 juliol

11.00 / Splash slide. Carrer Monistrol. Tobogan inflable. 
Porteu tovallola, roba de bany o pantalons curts, i aneu amb 
xancletes tancades o mitjons d’ús exclusiu per a l’atracció. 
Mantingueu la distància d’1,5 m i poseu-vos la mascareta.

12.00 / Concert vermut itinerant. Carrers de la vila. Manyacs 
Parets. Organitzat per Manyacs Parets

Diumenge 26 juliol

22.00 / Concert Dire Straits Live Experience 35th Anniver-
sary Tour*. Aparcament camp de futbol municipal. Alchemy 
Project. La banda tribut Alchemy Project ens fa reviure el 
concert dels llegendaris Dire Straits a Londres el 1983, amb una 
exquisida fidelitat de so, instrumentació i escenografia.

Dilluns 27 juliol

22.00 / Concert*.  Aparcament camp de futbol municipal. 
Orquestra Internacional Maravella.
La professionalitat, el talent i l’esperit perfeccionista d’una 
orquestra reconeguda arreu, que ens ofereix un concert únic.

Mesures anticovid-19 

Per raons de salut pública, s’han de garantir les mesures de 
seguretat i de prevenció de la Covid-19.

No poden entrar persones amb símptomes de Covid-19 o que 
hagin estat en contacte directe amb un malalt.

És obligatori l’ús de la mascareta en tot el recinte.

S’obriran les portes d’accés 1 hora abans de l’inici de 
l’activitat.

Si se surt del recinte festiu no es podrà tornar a entrar.

No hi ha servei de bar a l’aparcament del camp de futbol. 
Podeu entrar beguda en envasos que no siguin de vidre.

Mantingueu l’espai net i dipositeu les deixalles i els envasos 
als contenidors.

Mantingueu la distància de seguretat d’1,5 m amb altres 
persones.

Eviteu tocar-vos els ulls, el nas i la boca, i renteu-vos sovint 
les mans.

No mogueu les cadires dels llocs on s’han situat.

Sortiu pels llocs indicats respectant la distància d’1,5 m amb 
altres persones.

La vostra implicació personal ens ajudarà a mantenir vives 
les arrels culturals i festives de la nostra vila.

Recollida d’entrades gratuïtes

Tots els espectacles realitzats en recintes tenen un aforament 
limitat; per tant, és imprescindible recollir prèviament l’entrada 
gratuïta per poder accedir-hi.

Venda a partir del 7 de juliol

Espectacle Lloc de venda

Havaneres (dia 10) *Presencial

Sardanes (dia 17) *Presencial

Espectacles familiars (dia 11) Internet: espectacles.parets.cat

Venda a partir del 14 de juliol

Espectacle Lloc de venda

La Pedra del Diable (dia 17) Internet: espectacles.parets.cat

Concert Sintonitza’t (dia 18) Internet: espectacles.parets.cat

Txabi Franquesa (dia 24) Internet: espectacles.parets.cat

Principal de La Bisbal (dia 25) *Presencial i internet:  
 espectacles.parets.cat

Alchemy Project (dia 26) Internet: espectacles.parets.cat

Orquestra Maravella (dia 27) *Presencial i internet:  
 espectacles.parets.cat

*Presencial:
Can Rajoler: dimecres i divendres de 10 a 13 h, dilluns, dimarts i 
dijous de 15 a 19 h
Casal Sant Jordi: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
Casal Asoveen: de dilluns a divendres de 15 a 19 h

*Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19 

RAP 107 Les 4 actuacions dels dies 24, 25, 26 i 27 a l'aparcament es 
retransmeten en directe per RAP 107 amb motiu del seu 40è aniver-
sari. Així tothom en pot gaudir des de casa!!! (FM 107.2).
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Dissabte 18 juliol

22.00 / Concert Sintonitza’t*. Lluís Piquer. Los Mil Hombres.  

Concert de versions per ballar al ritme de Los Mil Hombres, amb 
un ampli repertori de rock, pop, rumba, funky, temes emblemàtics 
de Queen, AC/DC o Estopa, entre d’altres.

00.00 / Concert Sintonitza’t*. Lluís Piquer. Fantàctels. 

Fantàctels, formats el 2014, reivindiquen l’ska d’arrel en el 
panorama musical i festiu català amb una posada en escena 
potent i enèrgica.

Diumenge 26 juliol

12.00 / Concert vermut itinerant Entre tambors. Carrers de 
la vila. Cultures Avui i els seus Amics. Percussió festiva de 
carrer i cant grupal, amb trobada de tambors de tres cultures.

12.00 / Concert vermut itinerant. Carrers de la vila. Infusion 
World Music. Espectacle musical de carrer (bossa, jazz, flamenc, 
latin, ètnic) i dansa clàssica, contemporània, flamenc, etc.

12.00 / Concert vermut itinerant. Carrers de la vila. Music-
truckfest. Pepe Coca Jazz Trio. Organitzat per Amacat. 

19.00 / Atrapa la bandera. Barri Antic. Gimcana familiar.  
Inscripcions fins al 24 de juliol a rodola.festamajor@gmail.com. 
Organitzat per Rodola

Dissabte 4 juliol

21.50 / Lliurament del premi del concurs de disseny de la 
imatge de Festa Major. Aparcament del camp de futbol. 

22.00 / Auto Comedy. Aparcament del camp de futbol. Victor 
Parrado. Un divertit espectacle a càrrec d’un mestre de l’humor.

Divendres 10 juliol

22.00 / Cantada d’havaneres i cremat de rom*. Plaça Dr. 
Trueta. Barca de Mitjana. Una cantada dedicada a la nostra gent 
gran a càrrec del grup d’havaneres de Premià de Mar.

Dissabte 11 juliol

19.00 / Espectacle familiar*. Pista esportiva Can Butjosa. 
Teatre Arrossegat de Catalunya. Teatre Nu. Contes.

19.00 / Espectacle familiar*. Escola Pau Vila. Antipasti. El 
Quemaqueda Teatre. Clown i malabars.

19.00 / Espectacle familiar*. Escola Vila Parietes. Set up. Los 
Barlou. Clown i malabars.

Dimecres 15 juliol

19.00 / Presentació del llibre Papenpoe. Restaurant El Jardí. 
Gemma Arimon. Amb l’actuació musical de Celia Varón.

Divendres 17 juliol

21.00 / Audició de sardanes*. Casal d’avis Ca n’Oms. Cobla 
Vila d’Olesa. Una audició dedicada a la nostra gent gran a càrrec 
de la cobla formada a Olesa el 1992.

Divendres 17 juliol

22.30 / Projecció de La Pedra del Diable, la represa*. Escola 
Lluís Piquer. 
La Pedra en temps d’incerteses. Davant d’un món ple 
d’incògnites que ens omple el cap de dubtes i inseguretats, 
només tenim la cultura com la millor eina per a sentir-nos 
cohesionats i segurs.
Ha quedat demostrat durant el “temps de confinament”, en 
què balcons de pobles i ciutats s'han omplert de creativitat 
fent-nos partícips d'un moment històric singular. Tan singu-
lar com el que avui estem a punt de compartir: el visionat de  
l'enregistrament de l'edició de l'any passat de La Pedra del 
Diable.
Amb aquest acte volem mantenir viva un any més, i de camí 
cap el vint-i-cinquè aniversari que celebrarem l'any vinent,  
una tradició davant de la qual no estem disposats que cap 
virus ens la foragiti del nostre calendari festiu.

Dissabte 18 juliol

20.00 / Concert Sintonitza’t*. Lluís Piquer. Punt lila + 
LGTBI+ Servei d’atenció i prevenció d’agressions sexistes i 
LGTBIfòbiques.

20.00 /  Concert Sintonitza’t*. Lluís Piquer. L’art al carrer.  
Iris Paris. Realització d’una obra pictòrica moderna.

20.00 / Concert Sintonitza’t*. Escola Lluís Piquer. Sessió 
Prins Revival. Marta Pujol.  La millor música ‘chill out’.

Diumenge 19 juliol

12.00 / Musictruckfest. Itinerant. Pepe Coca Jazz Trio.
Recitals musicals de tots els estils en un escenari mòbil que 
recorre la vila en un itinerari transversal. Organitzat per Amacat

22.00 / Musictruckfest. Itinerant. Marala Trio.
Recitals musicals en un escenari mòbil. Organitzat per Amacat

Dimecres 22 juliol

19.00 / Presentació del llibre Mal bon pare. Restaurant El 
Jardí. Sergi Pons.
La nova novel·la de l’autor paretà, que relata amb humor la vida 
d’un pare de tres filles mentre n’espera l’arribada d’una quarta.

Divendres 24 juliol

19.00 / Tronada de Festa Major. Plaça de la Vila. Diables 
Parets.

19.00 / Tronada de Festa Major. Plaça Dr. Trueta. Diables 
Parets. Tronada de benvinguda simbòlica a la festa amb els 
Diables! Organitzat per Diables Parets 

Divendres 24 juliol

22.00 / Chair Comedy*. Aparcament del camp de futbol. 
Txabi Franquesa. Espectacle d’humor “Escocía”, un xou familiar 
sobre la lluita d’un home entre la joventut i la maduresa. D’aquí ve 
la “coïssor generacional” del còmic. Aquest cop en gaudirem 
asseguts en cadires.

Dissabte 25 juliol

10.00 / Acapte de sang. Casal Sant Jordi. Associació de 
Donants de Sang. Dóna sang i salva vides!

10.00 / Assalt a botigues. Carrers de la vila. Itineraris a 
l’Eixample i al Barri Antic. Organitzat per Diables Parets

17.00 / Acapte de sang. Casal Sant Jordi. Associació de 
Donants de Sang. Dóna sang i salva vides! 

21.30 / Lliurament de premis Fotolliga 2019-2020*. Aparca-
ment camp de futbol municipal. Vídeo d’activitats de la tempo-
rada i lliurament de premis als 6 primers classificats. Organitzat 
per l’Associació Fotogràfica Parets 

Dissabte 25 juliol

22.00 / Concert*. Aparcament del camp de futbol. Orquestra 
La Principal de la Bisbal. La prestigiosa orquestra empordane-
sa, reconeguda per la seva extraordinària competència musical, 
torna a Parets per oferir-nos un concert memorable.

Diumenge 26 juliol

11.00 / Splash slide. Carrer Monistrol. Tobogan inflable. 
Porteu tovallola, roba de bany o pantalons curts, i aneu amb 
xancletes tancades o mitjons d’ús exclusiu per a l’atracció. 
Mantingueu la distància d’1,5 m i poseu-vos la mascareta.

12.00 / Concert vermut itinerant. Carrers de la vila. Manyacs 
Parets. Organitzat per Manyacs Parets

Diumenge 26 juliol

22.00 / Concert Dire Straits Live Experience 35th Anniver-
sary Tour*. Aparcament camp de futbol municipal. Alchemy 
Project. La banda tribut Alchemy Project ens fa reviure el 
concert dels llegendaris Dire Straits a Londres el 1983, amb una 
exquisida fidelitat de so, instrumentació i escenografia.

Dilluns 27 juliol

22.00 / Concert*.  Aparcament camp de futbol municipal. 
Orquestra Internacional Maravella.
La professionalitat, el talent i l’esperit perfeccionista d’una 
orquestra reconeguda arreu, que ens ofereix un concert únic.

*Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19
(mireu les darreres pàgines) 

*Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19
(mireu les darreres pàgines)

Amb el suport de: Venda d’entrades:

*Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19 
*Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19 
*Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19 

Hi ha servei de bar al concert Sintonitza’t
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