
Guarniment de carrers 

Us convidem a guarnir el vostre carrer amb el motiu: 
25è aniversari de La Festa de la Pedra del Diable. Només 
cal que truqueu a Can Rajoler al telèfon 93 573 98 00, en 
horari d’oficina, i 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 i LGTBI+, 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
Punt LGTBI+: 
667 992 353
Assistència víctimes:
93 573 73 00
Policia Local (Festa Major)
93 573 79 79
Drets Socials (horari oficina)

parets

DE FESTA,
AMB RESPECTE!

Divendres 9 juliol

20.00 / Ballada de sardanes. Plaça de la Vila. Cobla La 
Principal del Llobregat. Amb Els Amics de la Sardana.
22.00 / Cinema a la fresca*. Aparcament camp de futbol. 
Raya i l’últim drac (animació i fantasia). Estrena 5/03/21.

Dissabte 10 juliol

22.00 / Concert per a joves*. Aparcament del camp de 
futbol. Oques Grasses (ska, reggae, mestissatge). 00.00 
Hey! Pachucos (versions actuals). Inclou Punt Lila i Punt de 
consum responsable itinerant.

Diumenge 11 juliol

19.00 / Gitanes a plaça. Plaça de la Vila. Ballada de petit 
format de la Colla del Ball de Gitanes de Parets.

21.30 / Cantada d’havaneres i cremat de rom*. Plaça Dr. 
Trueta. Port Vell.

Divendres 16 juliol
22.00 / Cinema a la fresca*. Aparcament camp de futbol. 
Wonder Woman 1984 (acció i fantasia). Estrena 18/12/20.

Dissabte 17 juliol
21.30 / Concert coral*. Aparcament del camp de futbol. 
Coro Alborada.
22.00 / Dia de la dansa de Parets*. Aparcament del camp de 
futbol. Xènia Martínez Pavón (versions K-pop i pop interna-
cional), 22.30 / Infusión flamenca (flamenc / fusió), 23.30 / 
Totes, a càrrec de la Jove Companyia PROdansa (dansa 
contemporània).

Diumenge 18 juliol
19.00 / XXII Nit del Teatre al Carrer (espectacles familiars). 
Escola Pau Vila. Remember show* (clown, música, màgia i 
malabars). Teatre Mòbil i Marcel Gros. 
Sot d’en Barriques. Here we go!* (circ i humor). Guga & Silvia.
Plaça Dr. Trueta. Ritme de carrer* (Percussió corporal, 
claqué i dansa). La Banda, Street Goove.
Can Butjosa. Txema, the postcard* (Humor gestual i màgia). 
Txema Muñoz.
20.15 / Sot d’en Barriques. Here we go!* (circ i humor). Guga 
& Silvia.

Dissabte 24 juliol
10.00 / Acapte de sang. Sala Cooperativa. Fins a les 14 h.
Banc de Sang i Teixits.
10.30 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Plaça de 
la Vila. Pregó de Festa Major ‘25 anys d’una entesa de colles’.
Tronada de Festa Major amb Diables Parets.
10.45 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Plaça de 
la Vila. Ballada de gegants. Els balls principals de la Pedra.

11.00 / Splash Slide. Carrer Monistrol. Tobogan aquàtic 
inflable. Porteu tovallola i roba de bany i aneu amb xancletes 
tancades o mitjons d’ús exclusiu per a l’atracció. Proposat per 
l’alumnat de 3r de primària de les escoles paretanes.

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 es permet entrar begudes, ampolles ni objectes perillo-
sos. Hi haurà servei de bar a l’aparcament del camp de 
futbol.

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.

Les mesures poden variar en funció del que aprovi el Proci-
cat.

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.

Reserva a partir de l’1 de juliol per internet a:

espectacles.parets.cat

DATA ESPECTACLE 

DIA 9 Cinema a la fresca ‘Raya i l’últim drac’  

DIA 10 Concert Oques Grasses + Hey! Pachucos  

DIA 11 Cantada d’havaneres Port Vell 

DIA 16 Cinema a la fresca Wonder Woman 1984  

DIA 17 Concert coral Coro Alborada  

DIA 17 Dia de la dansa de Parets  

DIA 18 Dia de la Música de Parets   

DIA 23 Concert The Logical Group + Momo 

DIA 14 Concert La Principal de la Bisbal  

DIA 24 Ball La Principal de la Bisbal  

DIA 25 Concert Banda Biruji + Ebri Knight  

DIA 26 Concert Orquestra Maravella  

DIA 26 Ball Orquestra Maravella  

 Diumenge 18 juliol
20.30 / Dia de la música de Parets*. Aparcament del camp 
de futbol. Joan Liaño (soul) 21.15 / Nil Nadal (pop metafísic) / 
22.00 Nerea (pop) 22.45 / Friday Mood (funky-soul) 23.30 / 
Yaneisy Stage Band (soul-R&B) 00.30 / Lildami (rap-trap). 
Inclou Punt Lila fix i itinerant i Punt de Consum Responsable 
itinerant.

Divendres 23 juliol
22.00 / Concert *. Aparcament del camp de futbol. Greatest 
hits of Supertramp a càrrec de The Logical Group. 
00.30 / Tribut a Queen a càrrec de Momo.
Inclou Punt Lila fix i itinerant i Punt de Consum Responsable 
itinerant.

Dissabte 24 juliol

17.00 / Acapte de sang. Sala Cooperativa. Fins a les 21 h.
Banc de Sang i Teixits

19.00 / Atrapa la bandera. Parc la Linera. Gimcana familiar 
per equips. Inscripcions a: rodola.festamajor@gmail.com 
Organització: Associació Rodola

19.00 / XIII Milla Popular. Av. F. Macià. Categories de preben-
jamins a adults. Organització: Club Atletisme Parets

20.00 / Lliurament de premis de la Fotolliga 2020-2021. 
Aparcament del camp de futbol. Associació Fotogràfica 
Parets.

20.30 / Concert*. Aparcament del camp de futbol. Orques-
tra La Principal de la Bisbal.

21.30 / La retrobada, 25 anys. ‘Foc i Fuegu’. Plaça de la Vila. 
Espectacle de pirotècnia a càrrec de Diables Parets.

23.30 / Ball de Festa Major*. Aparcament del camp de 
futbol. Orquestra La Principal de la Bisbal. 

Diumenge 25 juliol

11.00 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Sot d’en 
Barriques. Balls de lluïment del Marcel i l’Elisenda.

12.00 / Concert vermut itinerant. Grups de Parets: Amacat 
MusicTruck Fest (Eixample) / Infusión flamenca (Barri 
Antic). Proposat per l’alumnat de 3r de primària.
18.00 / XXII Nit del Teatre al Carrer (espectacles familiars). 
Parc la Linera. Colors de monstre (jocs participatius). Tombs 
Creatius.
Parc la Linera. Animàlia (espai participatiu). Sàndal Produc-
cions.
Parc la Linera. Taller refresca’t (Any de la Fruita i la Verdura). 
Le Caramel. Proposat per l’alumnat de 3r de primària. 
Patrocinat per:

19.00 / XXII Nit del Teatre al Carrer (espectacles familiars). 
Sot d’en Barriques. Absurd (circ i humor). Circ Vermut.
Escola Pau Vila. Dia de Festa Major (musical). El Replà.
Col·laboració:

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

Diumenge 25 juliol

22.00 / Concert per a joves*. Aparcament del camp de 
futbol. La Banda Biruji (reggae, ska, rock, punk). 
00.30 /Ebri Knight (folk punk). Inclou Punt Lila fix i itinerant i 
Punt de Consum Responsable itinerant.

Dilluns 26 juliol

11.00 / Splash Slide. Carrer Monistrol. Tobogan aquàtic 
inflable. Porteu tovallola i roba de bany i aneu amb xancletes 
tancades o mitjons d’ús exclusiu per a l’atracció.
Proposat per l’alumnat de 3r de primària de les escoles pare-
tanes.

20.30 / Concert*. Aparcament del camp de futbol. Orques-
tra Maravella. 

23.00 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Aparca-
ment del camp de futbol. Balls de nit i cremada i espetec de 
la Pedra.

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

Dilluns 26 juliol 
23.30 / Ball de fi de Festa Major*. Aparcament del camp de 
futbol. Orquestra Maravella.

25 ANYS DE LA FESTA DE 
LA PEDRA DEL DIABLE 
(1996-2021)

Excepcionals són els moments que vivim i, davant la incertesa i les 
restriccions, no renunciem a celebrar el vint-i-cinquè aniversari d'una 
"tradició contemporània" com és la nostra Festa de La Pedra del 
Diable, única arreu del nostre "petit país" .

I sí, la festa no serà la grossa però us convidem a compartir, al llarg 
de tres dies de Festa Major, petits moments excepcionals on us 
explicarem qui som, què ballem, què cremem. Perquè volem seguir 
fent també de la nostra festa una tradició d'identificació i orgull de les 
dones i homes que viuen i estimen Parets del Vallès.

Com diu la llegenda:  "Una pedra del diable ens ha fet la vida amable"! 
Pla d’Igualtat i LGTBI
Parets del Vallès

FESTA MAJOR GEGANT 2021
JULIOL DE FESTA A PARETS

Fem memòria
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Divendres 9 juliol

20.00 / Ballada de sardanes. Plaça de la Vila. Cobla La 
Principal del Llobregat. Amb Els Amics de la Sardana.
22.00 / Cinema a la fresca*. Aparcament camp de futbol. 
Raya i l’últim drac (animació i fantasia). Estrena 5/03/21.

Dissabte 10 juliol

22.00 / Concert per a joves*. Aparcament del camp de 
futbol. Oques Grasses (ska, reggae, mestissatge). 00.00 
Hey! Pachucos (versions actuals). Inclou Punt Lila i Punt de 
consum responsable itinerant.

Diumenge 11 juliol

19.00 / Gitanes a plaça. Plaça de la Vila. Ballada de petit 
format de la Colla del Ball de Gitanes de Parets.

21.30 / Cantada d’havaneres i cremat de rom*. Plaça Dr. 
Trueta. Port Vell.

Divendres 16 juliol
22.00 / Cinema a la fresca*. Aparcament camp de futbol. 
Wonder Woman 1984 (acció i fantasia). Estrena 18/12/20.

Dissabte 17 juliol
21.30 / Concert coral*. Aparcament del camp de futbol. 
Coro Alborada.
22.00 / Dia de la dansa de Parets*. Aparcament del camp de 
futbol. Xènia Martínez Pavón (versions K-pop i pop interna-
cional), 22.30 / Infusión flamenca (flamenc / fusió), 23.30 / 
Totes, a càrrec de la Jove Companyia PROdansa (dansa 
contemporània).

Diumenge 18 juliol
19.00 / XXII Nit del Teatre al Carrer (espectacles familiars). 
Escola Pau Vila. Remember show* (clown, música, màgia i 
malabars). Teatre Mòbil i Marcel Gros. 
Sot d’en Barriques. Here we go!* (circ i humor). Guga & Silvia.
Plaça Dr. Trueta. Ritme de carrer* (Percussió corporal, 
claqué i dansa). La Banda, Street Goove.
Can Butjosa. Txema, the postcard* (Humor gestual i màgia). 
Txema Muñoz.
20.15 / Sot d’en Barriques. Here we go!* (circ i humor). Guga 
& Silvia.

Dissabte 24 juliol
10.00 / Acapte de sang. Sala Cooperativa. Fins a les 14 h.
Banc de Sang i Teixits.
10.30 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Plaça de 
la Vila. Pregó de Festa Major ‘25 anys d’una entesa de colles’.
Tronada de Festa Major amb Diables Parets.
10.45 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Plaça de 
la Vila. Ballada de gegants. Els balls principals de la Pedra.

11.00 / Splash Slide. Carrer Monistrol. Tobogan aquàtic 
inflable. Porteu tovallola i roba de bany i aneu amb xancletes 
tancades o mitjons d’ús exclusiu per a l’atracció. Proposat per 
l’alumnat de 3r de primària de les escoles paretanes.

Amb el suport de: Venda d’entrades:

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

 Diumenge 18 juliol
20.30 / Dia de la música de Parets*. Aparcament del camp 
de futbol. Joan Liaño (soul) 21.15 / Nil Nadal (pop metafísic) / 
22.00 Nerea (pop) 22.45 / Friday Mood (funky-soul) 23.30 / 
Yaneisy Stage Band (soul-R&B) 00.30 / Lildami (rap-trap). 
Inclou Punt Lila fix i itinerant i Punt de Consum Responsable 
itinerant.

Divendres 23 juliol
22.00 / Concert *. Aparcament del camp de futbol. Greatest 
hits of Supertramp a càrrec de The Logical Group. 
00.30 / Tribut a Queen a càrrec de Momo.
Inclou Punt Lila fix i itinerant i Punt de Consum Responsable 
itinerant.

GELATO      FABIODI

Dissabte 24 juliol

17.00 / Acapte de sang. Sala Cooperativa. Fins a les 21 h.
Banc de Sang i Teixits

19.00 / Atrapa la bandera. Parc la Linera. Gimcana familiar 
per equips. Inscripcions a: rodola.festamajor@gmail.com 
Organització: Associació Rodola

19.00 / XIII Milla Popular. Av. F. Macià. Categories de preben-
jamins a adults. Organització: Club Atletisme Parets

20.00 / Lliurament de premis de la Fotolliga 2020-2021. 
Aparcament del camp de futbol. Associació Fotogràfica 
Parets.

20.30 / Concert*. Aparcament del camp de futbol. Orques-
tra La Principal de la Bisbal.

21.30 / La retrobada, 25 anys. ‘Foc i Fuegu’. Plaça de la Vila. 
Espectacle de pirotècnia a càrrec de Diables Parets.

23.30 / Ball de Festa Major*. Aparcament del camp de 
futbol. Orquestra La Principal de la Bisbal. 

Diumenge 25 juliol

11.00 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Sot d’en 
Barriques. Balls de lluïment del Marcel i l’Elisenda.

12.00 / Concert vermut itinerant. Grups de Parets: Amacat 
MusicTruck Fest (Eixample) / Infusión flamenca (Barri 
Antic). Proposat per l’alumnat de 3r de primària.
18.00 / XXII Nit del Teatre al Carrer (espectacles familiars). 
Parc la Linera. Colors de monstre (jocs participatius). Tombs 
Creatius.
Parc la Linera. Animàlia (espai participatiu). Sàndal Produc-
cions.
Parc la Linera. Taller refresca’t (Any de la Fruita i la Verdura). 
Le Caramel. Proposat per l’alumnat de 3r de primària. 
Patrocinat per:

19.00 / XXII Nit del Teatre al Carrer (espectacles familiars). 
Sot d’en Barriques. Absurd (circ i humor). Circ Vermut.
Escola Pau Vila. Dia de Festa Major (musical). El Replà.
Col·laboració:
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*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 *Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19 *Cal adquirir les entrades anticipades i complir les mesures anticovid-19 

espectacles.parets.cat

Diumenge 25 juliol

22.00 / Concert per a joves*. Aparcament del camp de 
futbol. La Banda Biruji (reggae, ska, rock, punk). 
00.30 /Ebri Knight (folk punk). Inclou Punt Lila fix i itinerant i 
Punt de Consum Responsable itinerant.

Dilluns 26 juliol

11.00 / Splash Slide. Carrer Monistrol. Tobogan aquàtic 
inflable. Porteu tovallola i roba de bany i aneu amb xancletes 
tancades o mitjons d’ús exclusiu per a l’atracció.
Proposat per l’alumnat de 3r de primària de les escoles pare-
tanes.

20.30 / Concert*. Aparcament del camp de futbol. Orques-
tra Maravella. 

23.00 / Festa de la Pedra del Diable (25è aniversari). Aparca-
ment del camp de futbol. Balls de nit i cremada i espetec de 
la Pedra.

Dilluns 26 juliol 
23.30 / Ball de fi de Festa Major*. Aparcament del camp de 
futbol. Orquestra Maravella.

25 ANYS DE LA FESTA DE 
LA PEDRA DEL DIABLE 
(1996-2021)

Excepcionals són els moments que vivim i, davant la incertesa i les 
restriccions, no renunciem a celebrar el vint-i-cinquè aniversari d'una 
"tradició contemporània" com és la nostra Festa de La Pedra del 
Diable, única arreu del nostre "petit país" .

I sí, la festa no serà la grossa però us convidem a compartir, al llarg 
de tres dies de Festa Major, petits moments excepcionals on us 
explicarem qui som, què ballem, què cremem. Perquè volem seguir 
fent també de la nostra festa una tradició d'identificació i orgull de les 
dones i homes que viuen i estimen Parets del Vallès.

Com diu la llegenda:  "Una pedra del diable ens ha fet la vida amable"! 


