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A finals de juliol, Parets és la millor destinació possible per poder gaudir de tot l’atractiu de la 
Festa Major, un esdeveniment únic que enguany dediquem al CEP amb motiu del seu mig se-
gle de vida i del seu exemple permanent d’estimació de la natura, de passió per la muntanya 
i de valors com la companyonia, el respecte o l’esperit de convivència.

Posem-nos, doncs, a caminar. Hem fet l’aclimatació oportuna amb el cicle Eixamplem la 
Festa! i aviat iniciarem la travessa festiva de quatre dies en companyia d’un grup de veïns 
del poble germà de Chilluévar, que tornen a visitar-nos en aquestes dates per compartir amb 
nosaltres la gran celebració de l’estiu.

Fem el primer pas d’aquest nou viatge lúdic. Només ens caldrà la roba adequada, és a dir, la 
samarreta negra d’enguany, i l’equipament bàsic d’alegria, entusiasme i esperit participatiu. 
Posem la brúixola per orientar-nos bé, seguim el pla que ens han dissenyat la Comissió i les 
entitats locals, i no tindrem pèrdua. És molt fàcil adaptar-se a aquest trajecte accessible, far-
cit de propostes d’una gran diversitat i molt plaent per a totes les edats. 

Tothom pot triar la seva ruta per coronar la festa com cal: o bé ens llevem amb el gall i aprofi-
tem totes les hores de sol per fer-ne via o bé preferim la nit per grimpar per Parets a la llum de 
la lluna. A la motxilla hi podem posar de tot: concerts, espectacles, esport, tradicions, diables, 
gegants, balls, atraccions... i  en l’últim tram del recorregut, farem novament el cim amb el 
castell de focs que vam recuperar l’any passat.

A més, enguany posem en marxa el protocol d’actuació contra les agressions sexistes, per 
una festa lliure d’actituds discriminatòries i vexatòries.

Us convidem a descobrir i a viure intensament una Festa Major que cada any guanya en qua-
litat i en alçada. Esteu a punt?

Sergi Mingote Moreno

Alcalde de Parets del Vallès

Salutació



Gent de Parets i d’arreu,

Enguany per la Festa Major ens anem d’excursió per commemorar els 50 anys del Centre 
Excursionista Parets (CEP). I quina és la proposta que us preparem? La vostra motxilla cal 
que estigui a punt amb tot el necessari: ganes de molta gresca, samarreta de la Festa Major, 
got sostenible, monedes per facilitar la feina... Ens acompanyeu? Comencem l’excursió que 
durarà 4 dies. 

No badeu! Fem nostres els espais com la plaça de la Vila i el parc la Linera. Veniu, gent de 
totes les edats, i trobarem un racó per a cadascun de vosaltres. Ballarem i cantarem amb 
grups com Apache, The Other Side, Hotel Cochambre, l’Orquestra Maravella o La Principal de 
La Bisbal. Ompliu els carrers durant la Nit del Teatre i participeu-hi. I els més petits podreu 
seguir gaudint amb els jocs d’aigua i l’espectacular tobogan inflable, enguany dos dies!

Traieu de la vostra motxilla el respecte, compartiu-lo i no deixeu que cap tipus de violència 
aparegui en els dies de bon ambient i festa. Ajudeu-nos i feu-vos actius del ‘No és no!, contra 
les agressions sexistes i LGBTIfòbiques’ i del respecte a totes les diferències.

Parets és terra d’acollida i a la nostra festa podeu trobar persones de tot el món i germans 
que ens visiten de terres del sud, una representació de Chilluévar. A ellos les queremos de-
dicar estas palabras: Ya ha pasado un año desde que nos abristeis las puertas de vuestras 
casas para poder disfrutar de vuestras fiestas. Ahora somos nosotros quienes os volvemos 
a acoger con la misma ilusión y cariño. Esperamos que estos días seáis unos vecinos más 
y disfrutemos juntos de nuestras fiestas. Gracias por acompañarnos, por compartir nuestra 
cultura y por mantener firmes nuestros lazos de hermanamiento.

Bona Festa Major a tothom!
¡Buena Fiesta Mayor a todos!

Comissió de Festes de Parets del Vallès

Comissió de Festes



28, 29, 30 i 31 juliol

dissabte 8

10.00 / II Talent Parets. Sala Basart. Fase semifinal.
Mostra de les habilitats i els talents artístics dels ciutadans i les ciutadanes, amb 
l’objectiu d’oferir-los l’oportunitat, per a molts la primera, de pujar a un escenari i expe-
rimentar el fet de posar-se davant del públic i d’un jurat.
Organitzat per: CEM Maria Grever, Elite Dance i Ajuntament de Parets

19.00 / III Botifarrada solidària. Can Butjosa
Organitzat per: Associació protectora d’animals “Peluts”

diumenge 9

16.00 / Nit de Ghouls. Cal Jardiner. Associació WarGhoul Club de Rol.
A les Nits de Ghouls tindreu l’ocasió de provar jocs de taula ben diferents dels que 
coneixeu. Estratègia, aventura, imaginació i acció són l’objectiu principal dels jocs que 
proposem. L’entrada és gratuïta per a tothom que vulgui passar una bona estona. No 
cal portar res més que les ganes de passar-ho bé!
Organitzat per: Associació WarGhoul Club de Rol

dimarts 11

18.00 / Espectacle d’animació infantil. Parc la Linera. 
Borrissol i el Món de Colors.
Contes musicals amb Alquímia musical.
Organitzat per: Biblioteca Can Rajoler

divendres 14

20.30 / Eixamplem la festa! Espectacle de ball. Elite Dance. Plaça Dr. Trueta.
Actuació de l’escola paretana de dansa amb diferents estils. Ens sorprendran els més 
menuts. Organitzat per: Escola Elite Dance

21.00 / Eixamplem la festa! Botifarrada. Plaça Dr. Trueta.
Vine a sopar amb nosaltres abans que comenci la pel·lícula!
Organitzat per: Ajuntament de Parets i Comissió de Festes



28, 29, 30 i 31 juliol

divendres 14

22.30 / Eixamplem la festa! Cinema a la fresca. Plaça Dr. Trueta.
GUARDIANES DE LA GALAXIA Volumen 2
 Continuen les aventures de l’equip en la seva   
 travessa pels confins del cosmos. Els Guardians  
 hauran de lluitar per mantenir unida la seva   
 nova família mentre intenten resoldre el misteri dels  
 veritables orígens de Peter Quill. Vells rivals   
 es convertiran en nous aliats, i estimats 
 personatges dels còmics clàssics acudiran en   
 ajuda dels nostres herois a mesura que l’univers  
 cinematogràfic de Marvel continua expandint-se. 
 Estrenada el 28 d’abril de 2017
 Durada:138 min.                                                 
 Apta per a tots els públics.
 Organitzat per: Ajuntament de Parets i Comissió  
 de Festes

dissabte 15

11.00 / III Festival Parc la Linera. Parc la Linera.
Tercera edició d’un macrofestival de música indie en què podrem gaudir d’artistes com 
Evripis and his Tragedis, Denegro Partizan, Coherence, Marta Knight, Errático, Espí-
gol, Opatov, Retirada!, Keems, Cabiria, Brownies, White Hounds, La Niña del Bigote i 
Aloha Bennets. El festival s’allargarà fins a les 2.00 h de la matinada amb la sessió final 
de Nadadal DJS.
L’edició d’enguany incorpora tallers gratuïts al matí i una sèrie d’estands relacionats 
amb la música.
Organitzat per: Binary Emotions Knights



28, 29, 30 i 31 juliol
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18.00 / Eixamplem la festa! Sot Park. Sot d’en Barriques.
Megaparc infantil amb 15 atraccions.
Porteu banyador, xancletes i tovallola perquè hi haurà atraccions d’aigua.
Sigues solidari! Col·labora amb 5 € i tindràs dret a 1 val de 3 tiquets per a les atrac-
cions de la fira. Limitat a 2 vals per persona major de 10 anys.
Els beneficis d’aquesta acció es destinaran a Càritas Parets.
Venda de marxandatge de la Festa Major (gots, samarretes, monedes...) a l’estand de 
la Comissió de Festes.

dimarts 18

18.00 / Espectacle d’animació infantil. Parc la Linera. 
El gegant sempre té gana
Titelles amb Binixiflat
Versió lliure d’un conte popular suec, per a teatre de titelles.
L’Aïna viu al bosc i ha de portar els ous de les seves gallines a vendre al mercat cada 
dia. Al bosc hi ha un castell on viu un gegant que diuen que només menja nens. Intriga 
i emoció en una història d’ogres on l’heroïna és una noia molt atrevida.
Organitzat per: Biblioteca Can Rajoler

Divendres 21

22.00 / Concert de jazz. Llevantpark. 12 to 12 Quartet 
Un bon concert a la fresca amb jazz, swing, elegància, trempera i humor! Tot en un!
Jordi Rabascall (veu), Oriol Gonzàlez (bateria), Albert Caire (piano), Oriol Roca (contra-
baix) i Claudio Marrero (saxo tenor).
Organitzat per: Llevantpark



28, 29, 30 i 31 juliol
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08.30 / XVIII Open Vallès de tennis taula per a federats . 
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Torneig per a jugadors federats de tennis taula a nivell estatal de totes les edats.
Inscripció: 12€, per e-mail: jlibanez1406@gmail.com o al tel. 619 782 319 a partir de 
les 16.00 h.
Amb la inscripció, tots els participants rebran una samarreta i 2 begudes.
Organitzat per: Club Tennis Taula Parets

09.00 / XX Open de dòmino II Memorial Josep Idáñez . Sala Serra Cooperativa.
5 partides
Inscripció:  25 € esmorzar inclòs.
Organitzat per: Club Dòmino Parets

12.00 / XXXIII 24 hores de futbol sala. 
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Enguany, cada equip participant estarà integrat per 4 jugadors empadronats a la nos-
tra vila, 4 de qualsevol procedència i 4 més que hagin jugat en un mínim de 4 edicions 
del torneig, o 8 jugadors empadronats a Parets del Vallès (si no es compleix la norma 
l’anterior).
Organitzat per: PDeCAT Parets

17.00 / Disco jove light. Casal de Joves Cal Jardiner.
Per a joves a partir de 10 anys.
Organitzat per: Servei de Joventut

18.00 / Comerç a la fresca. Voltants plaça Dr. Trueta
Vine a donar suport al comerç local i passeja’t entre les seves paradetes.
Activitats fins a les 00.00 h: actuació del CEM Maria Grever i AMACAT, Bollywood i 
Balls de Saló Parets.
Organitzat per: ASIC Parets

19.30 / Cornucopia Fest 2017. Teatre Can Butjosa
Actuació dels grups Unfathomable Ruination, Kava Hu, Himura, Cremosity i Vallum.
Organitzat per: Venado Crew



28, 29, 30 i 31 juliol
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21.00 / Eixamplem la festa! Colla del Ball de Gitanes de Parets. 
Plaça Dr. Trueta 

22.00 / Eixamplem la festa! Carrer Fra Francesc d’Eiximenis.
Cremem l’Eixample. Organitzat per Diables Parets

23.00 / Eixamplem la festa! Concert de Festa Major. Plaça Dr. Trueta
The Slim Filters
 The Slim Filters és una banda paretana de   
 versions que presenta un directe enèrgic i   
 fresc a través d’un repertori de temes pop,  
 rock, soul, funk i R&B.
 Servei de bar i planxa ofert per la Comissió de  
 Festes.
 Organitzat per: Ajuntament de Parets i 
 Comissió de Festes

diumenge 23

09.00 / XXXVII Torneig ràpides individual d’escacs. 
Pista Esportiva Can Butjosa.
Partides ràpides. Inscripció: 7€. Obert a tothom.
Organitzat per: Associació Paretana d’Escacs

12.00 / XXXIII 24 h de futbol sala. Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Finalització i lliurament de premis del torneig popular de futbol sala.
Organitzat per: PDeCAT Parets

18.00 / Recital poètic homenatge centenari Josep Palau i Fabre. Can Serra.
Organitzat per: Niu d’Art Poètic

21.00 / Un sopar d’òpera. Sala Serra Cooperativa. Rigoletto, de G. Verdi.
Organitzat per: Associació Amics de l’Òpera del Vallès Oriental



28, 29, 30 i 31 juliol

dijous 27

17.00 / Prefesta Major. Cal Jardiner.
Presentació del Protocol per unes festes lliures de violències masclistes i LGTBIfòbi-
ques.

17.15 / Prefesta Major. Cal Jardiner.
Concert amb música del rotllo i les actuacions de RKER, Zapato y Cordón; Xento y 
Espunyea, Capitán Mr. Litro, Rialles Sound System i PD Skat-Eòliques.
Organitzat per: Servei de Joventut, Metamorfosi i Assemblea de Joves de Parets 

22.00 h / Havaneres i cremat de rom. Parc la Linera. Cavall Bernat
Grup d’havaneres format per quatre veus, amb acompanyament d’acordió i guitarra, a 
punt de complir 50 anys i amb més ganes que mai de seguir cantant i seguir gaudint i 
fer gaudir a tothom de les havaneres.
El grup d’havaneres Cavall Bernat va ser fundat el 1965 pel mestre Josep Lluís Ortega 
Monasterio, compositor, entre d’altres, de la cèlebre havanera “El meu avi”.
Patrocinat per Freudenberg innovation together (logo) Performance materials

divendres 28

10.00 / Cloenda Campus Esportius 2017. 
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Deixem enrere un mes ple d’esports, però sobretot ple de nous i vells amics amb qui 
hem compartit moments inoblidables; diem adéu i fins l’any vinent.
Organitzat per: Servei d’Esports
Patrocinat per: 

17.30 / Cercavila de Festa Major. Parc la Linera.
Cercavila de Festa Major dels casals d’estiu de les escoles Lluís Piquer i Pompeu Fa-
bra. Organització: Associació Rodola

18.15 / Berenar de Festa Major. Plaça de la Vila.
Comença la Festa Major de la manera més dolça i refrescant. Hi haurà gelats per a la 
mainada.



28, 29, 30 i 31 juliol
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18.15 / XVIII Nit del Teatre al Carrer. Plaça de la Vila.
Brincadeira. 
Brincadeira neix a partir de les trobades entre percussionistes al parc de la Ciutadella. 
Per aquell temps, el 2004 era una banda dedicada a la percussió principalment afro-
bahiana.
Amb el temps, el grup comença a introduir creacions musicals pròpies, experimentant 
amb l’expressió i la fusió de ritmes. 
Ens aniran conduint a cadascun dels espectacles de la Nit.

18.40 / XVIII Nit del Teatre al Carrer. 
Toc de Campanes i tronada d’inici de festa. Plaça de la Vila.
Anunciem l’inici de la Festa Major amb l’Eulàlia, la Rosalia i la Maria, les tres campanes 
de l’església de Sant Esteve.
Organitzat per: Diables Parets i Parròquia de Sant Esteve.

18.45 / XVIII Nit del Teatre al Carrer. Toc d’inici de Festa Major. Plaça de la Vila.
Entrada de les Figures de Parets. Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets.
Organitzat per: Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets

Patrocinat per:

19.00 / Pregó de Festa Major. Plaça de la Vila. CEP 
Amb motiu del 50è aniversari del Centre Excursionista de Parets.
Organitzat per: CEP

Patrocinat per: 

19.25 / XVIII Nit del Teatre al Carrer. Plaça de la Vila.
JAM-El Métre.  (circ / humor / participació).
Un sastre que espera la seva estimada. Una taula, dues cadires, un para-sol, un penja-
robes, un mirall i un METRE molt especial. El Mêtre és un espectacle que et traslladarà 
al món de la imaginació, de la complicitat, el riure, l’amor, les emocions, el joc i la ten-
dresa.



28, 29, 30 i 31 juliol
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20.00  Love Parets. Pavelló Joaquim Rodríguez. Festuka
Sessió musical amb DJ Pau
Organitzat per: Festuka

20.45 / XVIII Nit del Teatre al Carrer. Carrer la Fàbrica.
A (x) amor o Mujeres áureas
A (x) amor és un espectacle que reivindica la paraula al carrer, als patis, als corrals, a 
les alcoves, a les esglésies, a la palestra, per enamorar al públic d’avui amb fragments 
escollits de textos literaris de dones del Segle d’Or .

22.00 / XVIII Nit del Teatre al Carrer. Plaça de la Vila.
XXII Festa de la Pedra del Diable.
Vint-i-dosena edició de la representació teatral de la llegenda local, a càrrec de la Co-
lla de Gegants, Grallers i Bestiari i Diables Parets, amb la col·laboració del grup teatral 
Som i Serem i la Colla del Ball de Gitanes de Parets (vegeu-ne detall a l’annex).
Si tots a la plaça estem, al Llucifer vencerem!, com diu la llegenda del Marcel i 
l’Elisenda. Així que esperem tothom a la plaça de la Vila per commemorar les històries 
i llegendes del nostre poble i, si no hi caps, vés al parc La Linera:

 
 Emès en directe a l’escenari del parc la Linera
 i via streaming per internet:
 http://www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2017

23.00 / XVIII Nit del Teatre al Carrer. Parc la Linera (xemeneia).
La Bella Tour. (circ / pallasso )
Fa més de 30 anys van ser els reis de la pista. Els pallassos principals d’un dels millors 
circs del moment. Eren el número principal de l’espectacle. Ara ells són l’espectacle.
30 anys després només queden aquests dos pallassos. Ells fan tots els papers, 
acròbates, mossos de pista, equilibristes, acomodadors ...
Dos vells amics que, una vegada més, faran el que millor saben fer. Divertir i sorpren-
dre al públic.
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23.15 / XVIII Nit del Teatre al Carrer. Escola de música. Fuenteovejuna. Cia. 
Obskené. Breve tratado sobre las ovejas domésticas (teatre de carrer).
Un espectacle trepidant que necessàriament ens explica la història de Fuenteovejuna 
des d’un punt de vista actual. Una clara aposta estètica, que apropa l’espectador a 
aquests set actors, disposats a explicar el famós conte del Comendador mentre que 
ells mateixos seran víctimes i culpables d’allò que estan narrant...
Premi MAX a millor adaptació 
Premi Almagro Off a millor espectacle 
Premi a millor espectacle al Festival Internacional d’Oropesa. 
Premi a millor espectacle Zaragoza Off. 
Premi a millor espectacle del Festival de Teatre clàssic de Mèxic. 

00.10 / XVIII Nit del Teatre al Carrer. Parc la Linera (xemeneia).
La Banda de Otro. Yee Haw! (música / circ).
Res no sabem amb exactitud sobre aquesta banda o l’origen dels seus membres. Més 
a prop de la llegenda que de la realitat, es diu entre altres coses que el seu origen està 
en algun punt de l’oest d’Andaluisiana. No obstant això, les seves freqüents fugides 
fan que no sigui fàcil trobar-los en un lloc concret.
A una edat primerenca s’escapoleixen amb el circ, el que podria explicar les seves 
habilitats malabarístiques, tot i que per alguna raó decideixen fer-se passar per músics. 
Com si fossin malfactors, caminen gairebé sempre tramant algun cop, cop que gaire-
bé sempre acaba rebent algun d’ells.

01.15 / Concert al parc. Parc la Linera. Vaparir tour 2017 de Ràdio Flaixbac.
Els millors deejays de Ràdio Flaixbac amb la millor música i posada en escena. Músi-
ca, diversió, humor, pirotècnia, regal de samarretes...T’espera una nit de bogeria amb 
Carles Pérez, Dídac Tomàs, “el Gran Germán” i Andreu Presas!
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07.30 / Albada del Gall. Barri Antic. 
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets
El Gall, la colla castellera Manyacs de Parets del Vallès, tot el seu seguici i tothom que 
els vulgui acompanyar es passejaran pels carrers del poble convidant a tothom a parti-
cipar de la Festa tant bon punt desperti el dia. (Vegeu el recorregut a l’annex)
Organitzat per: Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets i colla castellera dels 
Manyacs de Parets del Vallès

08.45 / Cercavila d’autoritats. Plaça de la Vila i carrers del Barri Antic.
Les autoritats i els representants dels carrers del Barri Antic, acompanyats pels grallers 
i tabalers de la Colla de Gegants, arribaran tot passejant fins a l’inici de la festa.
Organitzat per: Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets

Patrocinat per:

09.00 / XI Torneig de Festa Major per a no federats de Tenis Taula. 
Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Preu inscripció: 10 €. Els participants rebran una samarreta. Les inscripcions es poden 
fer a través de l’e-mail jlibanez@gmail.com o telf 619 782 319.
Organitzat per: Club Tennis Taula Parets

09.00 / XXII Festa de la Pedra del Diable. 
Esmorzar i 1r entremès. Avinguda Lluís Companys.
Rebuda per part dels veïns de la vila de tota la Colla gegantera, en Marcel, l’Elisenda 
i el Gall, autoritats i representats dels carrers del Barri Antic. Es faran parlaments de 
benvinguda i es donarà inici a la festa amb el tradicional esmorzar.
Venda de tiquets al Casal d’avis Ca n’Oms.
Organitzat per: Voluntaris Ca n’Oms

10.00 / Acapte de sang. Sala Basart Cooperativa.
Sigues solidari i vine a donar sang, pot ser que algun dia la necessitis i tu no la pots 
fabricar. Ajuda i algú t’ajudarà.
Organitzat per: Banc de Sang i Teixits i Associació de donants de sang del Vallès 
Oriental
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10.00 / XXII Festa de la Pedra del Diable - Assaltament de botigues. 
Barri Antic i Barri de l’Eixample (vegeu detall a l’annex).
Organitzat per: Diables Parets

10.00 / XXII Festa de la Pedra del Diable. Ball i passejada de gegants. 
Carrers del Barri Antic.
El cercavila ha de començar, però abans ballaran els gegants, tota la Colla Gegantera i 
fins i tot es farà ballar els veïns per donar el tret de sortida al cercavila!
Després del ball es farà la passejada pels carrers del Barri Antic (vegeu detall a 
l’annex).
Organitzat per: Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets

11.00 / Splash Slide (tobogan inflable). Carrer Major.
Tobogan inflable de dos carrils de 102 metres d’allargada amb aigua per on es llencen 
els infants estirats a sobre d’un flotador que cedeix l’organització.
Els participants han de portar tovallola, roba de bany o pantaló curt, i anar descalços o 
amb xancletes tancades.
Gaudiu durant tres hores d’una activitat d’aigua al carrer Major. Una garantia de pura 
diversió!

14.30 / Ball de Gegants. Carrer Barcelona.
En Marcel i l’Elisenda, amb els seus acompanyants, faran gresca i una mostra dels 
seus balls i músiques per cloure la cercavila matinal.
Organitzat per: Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets

18.00 / Festa de l’escuma. La Companyia. Escola Lluís Piquer. 
Acaba amb la xafogor de l’estiu amb un bon bany d’escuma i una bona remullada. 
Gaudirem tots plegats i ens ho passarem genial! 

Patrocinat per: 
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18.00 / Sarau d’aigua. Escola Lluís Piquer. Ara Sarau.
Perquè els més petits gaudeixin d’uns combats amb pistoles d’aigua i passin una es-
tona molt divertida.
Organitzat per: Ara Sarau

18.00 / Gran Festuka. Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez.
Has escollit ja la teva colla? La Colla del Pla i la Colla del Serradal competiran de valent 
enfrontant-se a les proves més esbojarrades que s’hagin vist mai.
Si vols riure de valent, acosta’t al pavelló municipal i dóna suport als teus amics o 
participa-hi (amb inscripció prèvia). Sort a tothom!
Organitzat per: Festuka

Patrocinat per: 

19.00 / X Milla popular   d’atletisme Festa Major. Av. Francesc Macià.
Recorregut pel nucli urbà, categories des de prebenjamins fins a adults.
Cursa d’una milla en tres categories:
A: més de 16 anys: (1609 metres) participants nascuts a partir de 2001
B: de 10 a 15 anys: (1609 metres) participants nascuts entre el 2002 i el 2007.
C: de 0 a 9 anys (és necessària una autorització paterna/materna): (Mini Milla 300 me-
tres). Nascuts entre el 2008 i el 2017
Inscripcions gratuïtes,
Per internet: milla@caparets.com
Personalment: al Poliesportiu Municipal Joaquim Rodríguez
Data màxima d’inscripcions: Fins al mateix dia 1 h abans
Organitzat per: Club Atletisme Parets 

Patrocinat per: 
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19.00 / XXXVIII Concurs de Fotografia de Festa Major.
Lliurament de premis. Can Rajoler.
Tema: L’excursionisme a Parets.
Fotografies relatives a l’excursionisme a Parets: caminades, acampades, material de 
muntanya, activitats d’agrupacions excursionistes...i totes aquelles fotografies relacio-
nades d’alguna manera amb el món de l’excursionisme, sempre en un entorn local, 
amb motiu del 50è aniversari del Centre Excursionista Parets.
Format digital
1r premi: 400 € i trofeu 1r premi local: 150 € i trofeu
2n premi: 250 € i trofeu 2n premi local: 100 € i trofeu
3r premi: 150 € i trofeu
Col·labora: Associació Fotogràfica de Parets

Patrocinat per: 

19.00 / Por jamón al arte. Carrer Barcelona. CEM Maria Grever
Organitzat per Associació Hermanados-Agermanats              Col·labora 

20.15 / Concert. Plaça de la Vila. Orquestra La Principal de La Bisbal.
Deixa’t meravellar per La Principal de la Bisbal, fundada el 1888, recollint la saba i 
l’experiència de cobles més antigues.
És una de les nostres institucions més prestigioses. Ha estat guardonada en tots els 
certàmens en què ha participat, ha donat a conèixer la nostra cultura arreu i ha estat 
reconeguda amb la Creu de Sant Jordi.
Els seus concerts són imprescindibles, per la qualitat de les seves interpretacions i 
l’acurada tria del repertori.

21.00 / Sessió Prins Revival. Parc la Linera. 
 Marta Pujol.
 Gaudeix de la música de l’emblemàtic pub de Parets  
 amb una sessió de discs de vinil de mans d’una gran  
 mestra, mentre gaudeixes del servei de sopar ofert  
 per la Comissió de Festes.
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22.00 / Tabalada i actuació Ànimes de foc. Parc la Linera
Organitzat per: Diables Parets

22.00 / Cinema a la fresca. Carrer la Fàbrica. Canta.
Pel·lícula d’animació d’Universal Pictures i Illumination Entertainment i dirigida per Gar-
th Jennings.
 Buster Moon és un elegant coala que 

 regenta un teatre que va conèixer temps   

 millors. És un optimista nat, cosa que està  

 molt bé si no fos una mica barrut, però estima  

 el seu teatre amb passió i és capaç de 

 qualsevol cosa per salvar-lo. Sap que el somni  

 la seva vida està a punt de desaparèixer, i   

 només té una oportunitat per mantenir-lo viu:  

 organitzar un concurs de cant i aconseguir 

que sigui un gran èxit. Entre els molts candidats apareixeran una porqueta mestressa de casa i un 

altre porc molt animós, un porc espí rocker, un goril·la bondadós, un ratolí presumit i una elefant molt 

tímida.

Estrenada el 22 de desembre de 2016
Durada:108 min.
Apta per a tots els públics.

22.30 / Combo. Parc la Linera. Karol Green
Col·labora: CEM Maria Grever

23.00 / Concert al parc. Parc la Linera. Apache (versions de rock).
 Des de terres de Jaén torna el clàssic de la Festa   
 Major, els Apache, un grup que des de 1979 ens   
 ofereix un bon grapat de versions de rock i cançons  
 pròpies.
 Torna a reviure les millors cançons de rock i gaudeix  
 amb en Luís Miguel (veu), Juan Carlos (guitarra 
 solista i veu), Diego (bateria i efectes), Antonio 
 (percussió i samplers), Isaac (teclats, guitarra i veus) i  
Pedro (baix i veus). El millor directe del país! No te’l pots perdre!
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23.30 / Ball de Festa Major. Plaça de la Vila. 
Orquestra La Principal de La Bisbal.
 Si el ball i les cançons han passat de generació en  
 generació, si avui continuen tenint sentit, és perquè  
 són portadores vives de la festa. Són poques les  
 orquestres que estan reconegudes pel gran públic  
 d’una manera regular, i la Principal de La Bisbal   
 porta més de cent anys present a totes les grans  
 festes del país. Si hi ha La Principal, hi ha festa!

00.00 / El Rellotge de Parets. Plaça de la Vila. CEP
El CEP, amb motiu del seu 50è aniversari, s’encarregarà de la representació del Re-
llotge de Parets. Estrenat pel grup de teatre la Farinera els anys 80, sota la direcció de 
Frederic Roda, el nou muntatge compta amb música original de Jordi Azagra i la cons-
trucció del rellotge a càrrec de Ramon Talarn.
Organitzat per: CEP

Patrocinat per:

01.00 / Exhibició de ball. Plaça de la Vila. Associació Balls de Saló de Parets.
Ens ofereixen un tastet de ball dels estils rock, salsa, batxata, kizomba i vals anglès.
Organitzat per: Associació de Balls de Saló Parets

Patrocinat per: 
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02.00/ Sessió musical. Parc la Linera (escenari gran).Verano hits 2017. 
Wikolia Music. VERANO HITS 2017
Arriba el festival més refrescant de l’estiu ¡VERANO HITS 2017! 
Serà una nit màgica on podràs viure les millors actuacions en directe dels cantants llatins del 
moment i del dj internacional més punxat a les emissores Dance del país ¡Jack Mazzoni! amb 
més de 60 Milions de views a youtube. 
També podreu gaudir dels artistes Yan The One, artista cubà col·laborador amb artistes de la 
talla d’Osmani García, Mister Mimon, ex component del duo Canari “Estilo Libre”,  que ens 
presentarà el seu nou single “Pretendiente” que canta junt a una ex-concursant d’OT “Soraya 
Arnelas” i que es convertirà en la sintonia de “Mujeres , Hombres y Viceversa”.  
Aitor Cruz la jove promesa de 20 anys, compositor, productor i cantant, que ha col·laborat 
amb artistes com Pasabordo i ha compartit escenari amb Justin Quiles y Kevin Roldan. 
Tot això farà que sigui un festival molt divertit on no deixaras de ballar i passar-t’ho bé amb 
tots els èxits més actuals  Llatíns, Pop i Dance. 
I si això fos poc, també hi haurà pluja de regals i del recopilatori oficial Verano Hits 2017. 
No deixis que t’ho expliquin!! 

diumenge 30

10.00 / 2a Gimcana fotogràfica. Plaça de la Vila.
2a Gimcana fotogràfica de Festa Major 2017. Hi haurà 7 punts o llocs claus per foto-
grafiar, i la ruta i els llocs es donaran en el moment de la sortida.
Hi haurà tres premis a les millors imatges i un premi a la millor fotografia d’un partici-
pant menor de 12 anys que es lliuraran el mateix diumenge, a les 19 h, a la Sala Ba-
sart de la Cooperativa.
Inscripció gratuïta de participants.
Organitzat per: Associació Fotogràfica Parets
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10.30 / Passejada dels Gegants. Barri de l’Eixample. 
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets.
En Marcel i l’Elisenda es passejaran pels carrers tot ballant al so de les gralles i els ta-
bals amb tothom que els vulgui acompanyar (vegeu detall a l’annex).
Organitzat per: Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets

11.00 / VI Torneig de Festa Major de futbolí. Plaça de la Vila.
Inscripcions a Can Rajoler i als bars: Petit Galera i La Plaça fins al mateix diumenge 30 
de juliol.
Organitzat per: Penya Blanc-i-Blava Parets-Lliçà
    
Patrocinat per:

11.00 / Exhibició castellera. Plaça de la Vila. Manyacs Parets.
La colla castellera de Parets, que ha celebrat recentment el seu 1r aniversari, amb les 
colles dels Laietans de Gramanet i els Nyerros de la Plana faran una cercavila a les 12 
h des del local de Manyacs pels carrers del Barri Antic per acabar a la plaça de la Vila i 
fer l’exhibició castellera de Festa Major.
Veniu a donar suport a les colles! Veniu a fer pinya!
Organitzat per: Manyacs Parets

           Patrocinat per 
 
13.00 / Concert vermut. Parc la Linera. 
Bourbon Sextet (Rhythm and Blues de New Orleans)
 El sextet format essencialment amb músics d’altura   
 proposa una passejada per Bourbon Street, el carrer  
 més musical de New Orleans, Louisiana. Del dixie al   
 soul passant pel blues, el jazz i el gospel spiritual. Rhythm  
 and Blues de mitjans del segle XX a pura essència. Una   
 proposta atrevida i divertida que et farà viatjar en el temps.

Vermut ofert per:     Patrocinat per:



28, 29, 30 i 31 juliol

diumenge 30 

14.30 / Ballada de Gegants. Plaça de la Salut.
En Marcel i l’Elisenda finalitzaran el recorregut amb una mostra dels seus balls i músi-
ques.
Organitzat per: Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets

14.30 / Apat d’agermanament amb Chilluévar-Santo Tomé. Parc la Linera
Organitzat per: Associació Hermanados-Agermanats

16.00 / Espectacle Casa de Andalucía. Parc La Linera
Organitzat per: Associació Casa de Andalucía

18.00 / La Rampa de Parietes. Prova final. Carrer Major
Vine a la tradicional Rampa de Festuka, la prova més divertida on les relliscades i les 
caigudes estan assegurades! Anima el teu equip i ajuda’l a guanyar. T’hi esperem!
Organitzat per: Festuka
           Patrocinat per: 

19.00 / Espectacle d’animació.Plaça de la Vila. 
Diversions, Cia. Puça Espectacles
Diversions, les versions més divertides. Diversions, una festa incomparable. Diversions, 
ballaruca pels racons. Diversions, confetti i alegria. Diversions, per cantar petits i grans. 
Diversions, l’animació més especial. Di di di, diversions!!! Un espectacle ple de ritme! 
Una gran festa amb música en directe amb cançons conegudes per tots però passa-
des pel filtre de la diversió més divertida. Un espectacle per a grans i petits per ser els 
més divertits!
Organitzat per: Rialles Parets

19.00 / Atrapa la bandera Parc la Linera / Barri antic. Associació Rodola
Gimcana per equips. Es facilitarà un mapa amb diversos punts d’interès on es realitza-
ran diferents proves fins arribar a atrapar la bandera.
Inscripcions fins al dia 26 de juliol per e-mail: rodola.festamajor@gmail.com
Organitzat per: Associació Rodola
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20.00 / Exhibició Alta Escola de Taekwondo. 
Parc la Linera (Escola de Música). Lee Young Parets Estudillo
Vine a gaudir de l’espectacular exhibició organitzada per l’escola paretana de tae-
kwondo. Ens ensenyaran combat, poomsae, piruetes i molt més, de la mà de tots els 
alumnes, des dels més menuts fins als més veterans.
Organitzat per: Lee Young Parets Estudillo

20.30 / Audició de sardanes. Plaça de la Vila. Cobla La Nova Vallès.
La sardana, dansa declarada element festiu patrimonial d’interès nacional i inscrita al 
Catàleg del Patrimoni Festiu de Catalunya.
Vine a ballar sardanes amb nosaltres! Ball de tradició i sentiment que uneix tots els 
paretans i paretanes. Coca i cava per als balladors. 
Organitzat per: Amics de la Sardana de Parets

21.00 / Sessió Prins Revival. Parc la Linera. Marta Pujol.
Gaudeix de la música de l’emblemàtic pub de Parets amb una sessió de discs de vinil 
de mans d’una gran mestra, mentre gaudeixes del servei de sopar ofert per la Comis-
sió de Festes.

22.00 / Cercavila dels Diablets. Barri Antic. Diables Parets.
Acompanya els nostres petits diablets en el seu correfoc (vegeu programa annex).
Organitzat per: Diables Parets.

Patrocinat per: 

23.00 / II Talent Parets. Plaça de la Vila. Fase final.
Mostra de les habilitats i els talents artístics dels ciutadans i les ciutadanes, amb 
l’objectiu d’oferir-los l’oportunitat, per a molts la primera, de pujar a un escenari i expe-
rimentar el fet de posar-se davant del públic i d’un jurat.
Organitzat per: CEM Maria Grever, Elite Dance i Ajuntament de Parets.

Patrocinat per:

a brand of
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23.00 / Concert al parc. Parc la Linera. 
The Other Side, a Pink Floyd live experience presenta Endless tour 2017  
     The Other Side és un projecte de 13 músics 
 professionals menorquins per retre homenatge a  
 la llegendària banda britànica Pink Floyd. Es pot 
 considerar com un dels tributs més importants 
 mundialment a l’esmentat grup. Els seus 
 concerts són pur espectacle, barreja de llum,   
 posada en escena i sobretot rock simfònic o   
 psicodèlic. En tan sols 5 anys, la banda ha 
recorregut les millors sales d’Espanya i part de l’estranger. 
Amb la participació de la coral infantil de l’Escola Municipal de Música en el tema 
Another brick in the wall

01.45 / Concert al parc. Parc la Linera. La Banda del coche rojo.
 Grup de versions i animalades a dojo. El 2003,  
 aquests cinc músics experimentats en el camp  
 de la patxanga es van cansar de tant txa txa txa  
 i van preferir deixar el pas doble de costat per  
 dissenyar un show ple de burrades amb hits del  
 moment.
 Se n’han sortit prou bé i per fi poden dedicar-se  
 al que els agrada de debò: tocar i fer el ‘cafre’.

dilluns 31

11.00 / Splash Slide (tobogan inflable). Carrer Major.
Tobogan inflable de dos carrils de 102 metres d’allargada amb aigua per on es llencen 
els infants estirats a sobre d’un flotador que cedeix l’organització.
Els participants han de portar tovallola, roba de bany o pantaló curt, i anar descalços o 
amb xancletes tancades.
Gaudiu durant tres hores d’una activitat d’aigua al carrer Major. Una garantia de pura 
diversió!
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18.00 / Linera Park. Parc la Linera. (Pajaro carpintero, Espai empissarrat)
Activitats de forma simultània que converteixen el parc la Linera en un espai de fanta-
sia, on els més petits, ja des de bebès, podran gaudir de jocs, música i animació du-
rant 3 hores. Hi ha on escollir!

Pájaro Carpintero:
Festa infantil de jocs gegants.    Patrocinat per: 

Espai empissarrat:
Negre, tot és negre. Una pissarra negra, neta i polida, ves que avorrida! Un món 
ple de possibilitats, ben desaprofitades! Tot i que amb uns quants guixos i un munt 
d’imaginació tot es transforma. Pintar, construir o crear sobre el negre sempre és un 
gran repte. T’atreveixes?

19.15 / Holi fest. Parc la Linera. DJ Marc Alfonso i Nerea Roblas
Les bones mans del jove DJ paretà Marc Alfonso i la finalista de ‘La Voz Kids’, Nerea 
Roblas, ens oferiran la millor música per ballar tots plegats, alhora que comptarem 
amb la teva participació per omplir el parc de colors.
Malgrat que el producte que s’utlitzarà a la festa conté molt poca quantitat de colo-
rant, no vingueu a la festa amb roba delicada.
Organitzat per: CEM Maria Grever

20.30 / Concert de música catalana. Plaça de la Vila. 
Orquestra Internacional Maravella.
Neix a Caldes de Malavella, a la Selva, la primavera de l’any 1951. S’acordà el nom de 
Maravella, tenint en compte un dels noms primitius de la vila, en l’època de la domi-
nació romana a Espanya. La internacional Maravella ens tornarà a delectar amb el seu 
concert de música de tots els temps.

Patrocinat per: 

20.30 / Dansa i exhibició Talent Parets. Parc la Linera. Elite Dance.
Espectacle musical amb els guanyadors del II Talent Parets i els ballarins d’Elite Dance. 
L’escenari més gran de la nostra festa per poder lluir tot el talent de Parets.
Organitzat per: Elite Dance. 



28, 29, 30 i 31 juliol

dilluns 31

22.00 / Baixada infernal, bateig del nous diables i correfocs. 
Plaça de la Vila. Diables Parets.
Vegeu com els nous diables són batejats. I, per celebrar el bateig, els diables de Pa-
rets ens oferiran un grandiós espectacle de foc, a la cruïlla de l’av. Catalunya amb 
l’av. Francesc Macià. Se celebraran els 10 anys de la Bèstia i es farà la representació 
i cremada presentada al concurs d’encesa de Bestiari de Catalunya, on la Bèstia va 
quedar en segona posició.
Col·labora: Colla de Gegants, grallers i Bestiari de Parets.
Organitzat per: Diables Parets

23.00 / Gran Castell de focs artificials. Davant del pavelló. Pirotècnia Igual.
Amb més de 120 anys d’experiència, la Pirotècnia Igual ha obtingut nombrosos premis 
i distincions. Han dut a terme els piromusicals de la Mercè, la inauguració i la cloenda 
dels Jocs Olímpics Barcelona 92, la inauguració del canal de Panamà el 2016, a més 
d’actuacions arreu del món i, sobretot, els espectaculars castells de foc que s’havien 
fet al nostre poble i que vam recuperar l’any passat com a apoteosi final de festa amb 
llums i trons.
Això sí que és un final de festa espectacular!!!

Patrocinat per: 

23.15 / El correfoc de Parets. Av. Francesc Macià. Diables Parets.
Animeu-vos i sentiu com l’infern crema tots els vostres neguits per convertir-los en una 
gran festa.
Organitzat per: Diables Parets

 Patrocinat per:

00.00 / Toc a plegar. Plaça de la Vila.
Després que els Diables hagin escampat la maldat pels carrers de Parets, en Llucifer, 
en Bitru i tot el seu seguici acompanyats de fum, foc i ritme, volen acomiadar la Festa 
Major de la manera més terrorífica possible.
Organitzat per:  Colla de Gegants, Grallers i Bestiari, i Diables Parets

a brand of
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00.00 / Combo. Parc de la Linera. “Les tres i un”
Hector León (bateria), Noa Briceño (piano), Cala Quintero (baix), Cèlia Varón (guitarra 
elèctrica)
Organitza: CEM Maria Grever

00.15 / Concert al parc. Parc la Linera. Hotel Cochambre
 El conserge i els seus grums carregats de 
 valor, interpreten els èxits que van fer 
 populars els artistes que un dia es van 
 allotjar en aquest hotel. Un hotel abandonat  
 per tots menys pels grums que intentaran  
 per tots els mitjans possibles que el banc no  
 enderroqui la seva vida.
 Vine a gaudir d’una formació que ha revo-
lucionat el panorama de la festa i els grups de versions. Naturalitat, talent i posada en 
escena són els ingredients per un show inigualable... i que t’encanta!... i ho saps!...

00.15 / Ball de Fi de Festa. Plaça de la Vila. Orquestra Internacional Maravella.
 Des dels millors ritmes de balls de saló fins a  
 les cançons més actuals, la Maravella   
 ens espera  per fer-nos gaudir amb la seva  
 millor música.
 Una de les millors orquestres, que ha rebut,  
 entre d’altres:
 -Creu de Sant Jordi de la Generalitat de 
Catalunya el 1997, per divulgar la música catalana arreu del món.
-Premis ARC, (Associació Representants de Catalunya) en reconeixement a la seva trajectòria 
artística i musical.
-Premi “La Blanca” del Sindicat de Músics de Catalunya.

03.00 / Concert al parc. Parc la Linera. Marc Xicota in sessions
El jove DJ paretà Marc Xicota, serà l’encarregat d’embarcar-vos en una aventura la 
qual us transportarà durant la nit des dels festivals de música electrònica més recone-
guts fins als racons llatins amb més ritme.
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18.40/ Toc de campanes de Festa Major i tronada de Diables. 
Església de Sant Esteve.
Anunciem l’inici de la Festa Major amb les més veteranes  l’Eulàlia, 
la Rosalia i la Maria, les tres campanes de l’església de Sant Esteve 
Col·laboren: Diables Parets i Parròquia de Sant Esteve

18.45 / Toc d’inici. Colla de gegants.
C. Major i plaça de la Vila. 
El seguici inaugural de la festa arribarà a la plaça de la Vila amb el 
Gall, el Bitru, en Marcel, l’Elisenda i en Llucifer. La colla de gegants i 
els seus músics donaran el senyal per obrir la festa i els nostres ge-
gants seran els primers de celebrar-la. 
Organitzat per: Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets

22.00 / XXII Festa de la Pedra del Diable. Plaça de la Vila
Posada en escena de la llegenda local, l’únic espectacle teatral on 
Gegants, Bestiari, diables i foc són els protagonistes, amb música 
original en viu i en directe.  
A càrrec de la Colla de Gegants, Grallers i Bestiari, Diables Parets i 
amb la col·laboració del grup teatral Som i Serem i la Colla del Ball 
de Gitanes de Parets. 
O hi veniu amb mi de grat o hi vindreu arrossegats... com diu en Llu-
cifer!

 
 Emès en directe a l’escenari del parc la Linera
 i via streaming per internet:

   http://www.parets.cat/festa-pedra-del-diable-2017 
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07.30 / Albada del Gall. Pels carrers del Barri Antic.
El Gall, tot el seu seguici i tothom que els vulgui acompanyar es pas-
sejaran pels carrers del poble convidant tothom a participar de la 
Festa tan bon punt desperti el dia. Itinerari: Ca n’Oms, c. Dalí, c. Po-
nent, c. Picasso, c. Ponent, c. Santa Irene, c. Mestre Jordana, 
c. Sant Josep, c. de la Fàbrica, c. Sant Antoni, c. Empordà, c. Sant 
Esteve, c. Dalí i Ca n’Oms.
Organitzat per: Colla de Gegants, Bestiari i Grallers i de Parets del 
Vallès i Colla Castellera Manyacs de Parets del Vallès

08.45 / Cercavila d’autoritats.
Les autoritats i els representants dels carrers del Barri Antic, acom-
panyats pels grallers i tabalers de la Colla de Gegants, arribaran tot 
passejant fins a l’inici de la festa. Itinerari: Pl. de la Vila, c. Major, av. 
Lluís Companys.
Organitzat per: Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets

09.00 / Inici de la Festa de la Pedra del Diable.
Esmorzar. Av. Lluís Companys.
Rebuda per part dels veïns de Can Serra, Quatre Vents, Lluís Com-
panys i Migdia de tota la Colla Gegantera, en Marcel, l’Elisenda i el 
Gall, autoritats i representants dels carrers del Barri Antic.
Organitzat per: Voluntaris de Ca n’Oms.

10.00 / Ball de gegants. Av. Lluís Companys.
Per donar el tret de sortida a la cercavila, en Marcel, l’Elisenda i el 
Gall ballaran tot un seguit de balls fent participar gegants, gegan-
ters, músics i tot el veïnat. Parlaments d’inici de la passejada.
Organitzat per: Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets
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10.00 / Assaltament de les botigues i dels comerços.
Barri Antic i Barri Eixample
Si surts a comprar dissabte al matí, tingues cura del que t’espera... 
els diables estaran fent entremaliadures pels carrers del Barri Antic i 
l’Eixample.
Però no t’espantis, no són molt dolents, tot just han començat
la seva festa.
Organitzat per: Diables Parets i botigues participants

10.30 / Cercavila de Gegants. Carrers Barri Antic.
En Marcel, l’Elisenda i el Gall ballaran pels carrers acompanyats dels 
geganters, grallers i tabalers i de tothom que vulgui gaudir de la Fes-
ta.
Itinerari: av. Lluís Companys, c. Migdia, c. Empordà, c. Sant Esteve, 
c. Ponent, c. Santa Irene, c. Mestre Jordana, c. Sant Josep, Passeig 
Joan Miró, la Linera, c. Antoni Feliu, c. Racó, c. Raval, c. Marià Tous, 
c. Mollet, c. la Lluna, c. Raval, pl de la Vila i c. Barcelona.
Organitzat per: Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets

14.30 / Arribada dels gegants. Carrer Barcelona.
En Marcel i L’Elisenda amb tot els seus acompanyants faran gresca i 
una mostra dels seus balls i músiques.
Organitzat per: Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets
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diumenge 30
10.30 / Passejada de Gegants. Pels carrers de l’Eixample.
En Marcel i l’Elisenda es passejaran pels carrers tot ballant al so de 
les gralles i els tabals amb tothom que els vulgui acompanyar. Iti-
nerari: pl. dels Gegants (ball inaugural de la cercavila), c. Onze de 
Setembre, c. Llibertat, c. Sant Miquel, c. Llibertat, c. Sant Rafael, c. 
Sant Mateu, c. Montseny, c. Galende, av. Catalunya, c. Dos de Maig, 
ptge. Estrella, c. Alfons XIII, c. Onze de Setembre, c. Salut, plaça de 
la Salut.
Organitzat per: Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets

14.30 / Arribada dels Gegants. Plaça de la Salut.
En Marcel i l’Elisenda finalitzaran el recorregut amb una mostra dels 
seus balls i músiques.
Organitzat per: Colla de Gegants, Bestiari i Grallers de Parets

22.00 / Cercavila dels Diablets. Carrer la Fàbrica
Acompanya als petits diablets durant el recorregut del correfoc, i 
ajuda’ls a il·luminar els carrers del poble.
Segueix l’itinerari dels diablets pel: c. Ponent, c. De la Fabrica, 
c.Sant Antoni fins c.Raval (sense foc) i amb foc per c.Raval, c.St 
Joan Bosco, c. del Racó, c. Raval, c. Sant Antoni, av. Catalunya fins 
a la cruïlla.
Organitzat: Diables Parets



2017

Festa de la Pedra del Diable

dilluns 31
22.00 / Cercavila dels Diables. Plaça de la Vila
Inauguració de les noves forques de Diables Parets, creades per 
l’escultor Josep Plandiura.

22.00 / Cercavila dels Diables. Plaça de la Vila
Acompanya als diablets durant el recorregut del correfoc, i ajuda’ls a 
il·luminar els carrers del poble.
Segueix l’itinerari dels diables pel: c. Ponent, c. Sant Esteve, c. Via 
de Piquer, c. Major (sense foc) i amb foc per c. Joaquim Guasch, av. 
Francesc Macià fins la rotonda i tornada després dels focs fins a la 
cruïlla de l’av. Catalunya. 
Organitzat per: Diables Parets

00.00 / Toc a plegar. Plaça de la Vila
Després que els Diables hagin escampat la maldat pels carrers de 
Parets, en Llucifer, en Bitru i tot el seu seguici acompanyats de fum, 
foc i ritme volen acomiadar la Festa Major de la manera més terrorífi-
ca possible.
Organitzat per: Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets i Dia-
bles Parets
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Abaixeu els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin
Protegiu els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons gruixuts
Enrotlleu tots els tendals exteriors dels habitatges i locals
Desconnecteu tot tipus d’alarmes
Queda prohibit llençar aigua als participants i als espectadors per la perillositat que 
això representa
Retireu de la via pública qualsevol objecte que pugui dificultar el pas dels actors, 
organitzadors i participants
Retireu tots els vehicles dels carrers de l’itinerari

Porteu roba de cotó, preferiblement vella, amb mànigues i pantalons llargs
Porteu un barret amb ales que cobreixi tot el cap i tapeu-vos el clatell amb un mo-
cador de cotó
Protegiu-vos els ulls
Porteu el calçat adequat (esportiu, de muntanya)
Tingueu cura de tapar-vos les orelles per disminuir els sorolls de les explosions piro-
tècniques
No demaneu aigua als veïns
Obeïu les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat
Queda prohibit portar productes pirotècnics particulars, s’han d’utilitzar únicament 
els preparats pels organitzadors
Respecteu les figures de foc, els seus portadors i els músics
Adopteu una actitud correcta amb els Diables i no els obstaculitzeu el pas ni els feu 
caure 
Seguiu en tot moment les indicacions dels Diables
Assabenteu-vos, abans de l’inici, de tot el recorregut i dels punts d’assistència sa-
nitària
En el cas de sofrir cremades, dirigiu-vos immediatament als punts d’assistència sa-
nitària 
En cas de perill, seguiu les instruccions dels Diables o serveis de l’ordre públic
Gaudiu de la Festa amb seguretat!
El correfoc és un acte participatiu i l’organització recomana fer cas d’aquestes in-
dicacions. Cada participant és responsable únic dels accidents que puguin succeir.

Consells per als veïns

Consells per als participants
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Clàudia Abellán, Àlex Bladé, Bruna Bladé, Martí Bladé, Emili Blanque, Arnau Blan-
que, Marc Borja, Arwen Borja, Ivan Bustos, Oriol Calvet, Arnau Calvet, Joan Calvet, 
Pep Comes, Maira Cortès, Bruna Colín, Maür Colin, Anna Cumelles, Antoni Dal-
mau, Anna Dalmau, Francisco Figueroa, Montse Folguera, Àlex Garcia, Marta Gar-
cia, Dani Garcia, Dani Garrido, Esther Garrido, Núria Garriga, Ona González, Gerard 
Gonzàlez, Joan Guasch, Trini Guasch, Cristina Gutiérrez, Jordi Juncà, Mar Juncà, 
Arianna Juncà, Arnau Juncà, Sònia Lloret, José Luís López, Ainara López, Carles 
López, Jan López, Marc López, Miquel Àngel Martí, Martí Martínez, Mon Martinez, 
Pili Moreno, Carlos Morillo, Aïda Nacher, M. Rosa Naquí, Toni Navarro, Adrià Noel, 
J.F Pacheco “Pachi”, Juan Pacheco, Laia Pacheco, Eric Pacheco, Alícia Pozo, Lluís 
Pozo, Judith Rivero, Sara Ropero, Robert Quirantes, Núria Ramírez, Anna Maria 
Ramos, Sergi Roldán, Arnau Ros, Balta Ros, Roger Sanmartí, Ot Sanmartí, Mila 
Stetinova, Pepe Segovia, Enric Subiron, Joan Subiron, Clara Urtusol, Esther Vela, 
Xavier Villanueva. 
...som una Colla i entre tots ho fem tot!

Diablets de Parets
Iker Abanades, Ivet Abanades, Albert Alcoba Larroya, Valentina Antelo , Albert Be-
llavista , Pau Bellavista , Arnau Brunet Pi, Queralt Brunet Pi, , Joan Diaz Palomero, 
Claudia Espuny Sancho, Ivan Fábregas, Pol German, Laia German, Abril González 
,Roger González , Pau González Sabaté, Alex Jimenez Utrillas,  Júlia Larroya Farre, 
An Txell Martinez, Ivan Martínez, Alba Martínez Sors, Mario Molero Ferreras, Iker 
Muela Linares, Adam Parra Ribas, Isaac Parra Ribas, Biel Peregrín Amaro, Simón 
Pérez, Eloi Regadera, Laia Revelles Serra, Marc Revelles Serra, Ismael Rios Calero, 
Laia Rios Perera, Mario Rodriguez Font, David Rodriguez Font, Victor Rodriguez 
Font, Cristian Romero Gilabert, Sandro Romero Gilabert, Bernat Ruíz Planas, Alfre-
do Rus Criado, Ainoa Sánchez Resina, Àlez Sanz Gratacós, Genis Simon Estadella, 
Laia Solé Castilla, Mireia Solé Castilla, Pau ventura, Pol Zamorano Curtó

Colla de Gegants, Bestiari i 
Grallers de Parets
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Ivan Abanades, Cristobal Alcoba Serrano, Aida Betriu Samper, Beatriz Busquets 
Gago, Estibaliz Camacho Nuñez, Emili Espuny Sanchez, Ruben Fernández Cuesta, 
Daniel Fernando Padilla, Maria Ferreras, Fernando Garcia Aguilera, Eduard German 
Ninou, Alberta Gilabert Perez, Viki González, Raúl González, Gemma González, 
Roberto Gracia Gil, Laura Gutierrez, Jaume Iglesias, Alba Jiménez,Gerard Larroya 
Ferrer, Rosa Maria Larroya Martí, Ma Jose Linares, Toni Luna , Elisenda Martí, Martí 
Martínez Belles, Oscar Martínez Ortiz, Joan Muela Gallardo, Eva Palomero Caro, 
Antoni Parra, Luis Peregrin Monros, Gemma Perera Lamarca, Marc Perez, Javier 
Pesquer, Oscar Pesquer Gutierrez, Anna Pí Guerra, Dolors Planas, Marga Puigde-
lliura, Jordi Regadera, Jose Luis Rodriguez, Jordi Roig Bas, Laura Ruíz Sánchez, 
Rosa Salvador, Esther Sánchez Mena, Odet Sanchez, Angels Serra, Rosa Utrillas, 
Adrià Ventura Montaña, Eduard Ventura Olandia, Antonio Zamorano.

Marcel
Ramón Maria Sauri

Elisenda
Josefa Gual

Llucifer
Sebastià Martorell

Baró d’Emsiba i Serbenet
Nel·lo Nebot

Veïnetes
Vicky Espejo
Marta Garcia
Núria Ramírez
Esther Vela

Violí
Ricard Vallina 

Textos
Miquel Desclot

Altres
Dramatúrgia i direcció
Frederic Roda

Agraïments
Grup de Teatre Local Som i Serem
Colla de Ball de Gitanes de Parets

Diables

Ariana Amoros Vicente, David Castro, Oscar Castro Martinez, Victor Castro Martí-
nez, Marta Cidoncha, Arnau Diaz González,  Carlota Fernando Martí, Martina Fer-
nando Martí, Judith Folguera, Núria González, Francisco Hernández Prieto, Ivan 
Hernández Prieto, Toñi Hierro Rodriguez, Aina Jaume Castells, Mireia Jiménez, 
Marta Martínez, Marta Molero Ferreras, Elisabet Montaña Mur, Ainara Montenegro , 
Arnau Quiñones, Jordi Ramos Ciota, Ismael Gracia.

Tabalers



Aconseguiu aquestes monedes al bar de la Comissió de Festes 
al parc la Linera i intercanvieu-les per les vostres consumicions. 
Monedes de bronze, 1€. Compreu-les i pagueu les
consumicions o quedeu-vos-les com a record.

Monedes commemoratives
del milcentenari

Els dies de Festa Major, el servei de
transport en autobús serà gratuït en
l’horari següent:
Divendres 28 juliol, de 21 a 5.30 h
Dissabte 29 juliol, de 21 a 6 h 
Diumenge 30 juliol, de 10 a 15 h 
i de 17 a 5.30 h 
Dilluns 31 juliol, de 21 a 5 h

La freqüència de pas serà de 30 minuts
per les parades següents:
· Escola Lluís Piquer
· CAP Parets
· Club Sant Jordi
· Av. Catalunya / Estació
· Club Sant Jordi
· CAP Parets
· Escola Lluís Piquer

estiu 2017

SERVEI DE TRANSPORT GRATUÏT

La parada núm. 7 (Policia) substitueix la núm.1 només:

Diumenge 30, de 22.30 a 23.30 h (correfoc)

Dilluns 31, de 22 a 0 h (castell de focs i correfoc)

PA R E T S  D E L  V A L L È S



Si el vostre carrer teniu engalanat, les autoritats municipals 
us visitaran, i un petit obsequi us portaran.

Si penseu guarnir el carrer per a la festa i voleu rebre aquesta 
visita, només cal que truqueu a Can Rajoler al telèfon 93 573 
98 00, abans del 24 de juliol en horari d’oficina, i nosaltres ho 
organitzarem tot!

S’ha de tenir en compte que els guarniments hauran de tenir 
una alçada mínima de 4,5 m perquè puguin passar els ge-
gants, si figuren en el seu itinerari.

Us preguem que no engalaneu els voltants dels contenidors 
per facilitar el servei de recollida de deixalles.

Ah! i si després de tanta festa i tant d’esforç esteu cansats i 
voleu que l’Ajuntament reculli l’engalanat, només caldrà que 
ho demaneu abans del 19 de juliol a Can Rajoler (93 573 98 00) 
i deixeu un telèfon de contacte per concretar-ne la retirada.

Podeu fer ambdues coses a través del formulari que trobareu 
a www.parets.cat.

Us convidem a guarnir el vostre carrer amb motius relacionats 
amb l’excursionisme i la natura a Parets amb motiu dels 50 
anys del Centre Excursionista Parets



De l’1 al 31 de juliol (de 16 a 20 h)
Can Rajoler
Els dies de Festa Major (28 al 31) de 19 a 23 h

XI Concurs de disseny
de la imatge Festa Major 2017
Tots els treballs presentats, inclòs el cartell guanyador, 
estaran exposats a la sala d’exposicions de Can Rajoler.
Estan dedicats als 50 anys del CEP.

Del 13 al 31 de juliol (de 16 a 20 h)
Els dies de festa Major (28 al 31) de 19 a 23 h 
a Can Rajoler

XXXVIII Concurs de fotografia
de Festa Major  
Visita l’exposició fotogràfica de la Festa Major, el tema 
escollit aquest any ha sigut: L’excursionisme a Parets, 
per commemorar els 50 anys del Centre Excursionista de 
Parets.
El dia 29 a les 19 h es lliuraran els premis a les millors 
fotografies, no t’ho perdis!

Exposicions



Altres col ·laboradors



Vesteix-te de Festa Major
Amb la tradicional 
samarreta
Venda als estands de la Comissió de Festes i al 
Forn de pa Calvo, 7 colores, 22:22, La Guineu, 
Bania, Mel i Llimona en l’horari de l’establiment.
bar de la Comissió de Festes

Aconsegueix també
els articles de marxandatge 
dels Gegants i Diables

Monedes
commemoratives
del milcentenari

Marxandatge

Got i tiquets
Estalvia’t les cues i compra les 
monedes i el got per a les consumicions
Venda durant la festa: parc la Linera, bar de la 
Comissió de Festes






