


Un espectacle poètic i emocionant sobre els petits herois 
quotidians, el respecte a la vida i la saviesa innata dels nens  

Durada: 1 h  Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: català

setembre
diumenge

19.30h

de Jordi Palet

Quan el Gran Timoner ordena exterminar els pardals del país perquè es 
mengen el gra, una nena, la Ming Li, decideix portar-li la contrària i seguir 
les directrius del seu cor.
Està basat en un fet històric: el 1958, Mao Zedong va declarar la guerra 
als pardals i va provocar que aquests ocells pràcticament s’extingissin de 
la Xina. Les conseqüències van ser devastadores: no hi havia ocells que 
es mengessin els insectes i les plagues van arrassar les collites; això va 
provocar la mort per fam d’entre 30 i 40 milions de xinesos.
Premi de la Crítica al millor espectacle familiar 2017
Premi Enderrock de la crítica al millor disc de música familiar 2017

La premsa ha dit:
“Una preciosa oportunitat per commoure's junts infants i adults, amb una 
peça de molt fràgil factura però de referents ben sòlids.” Jordi Bordes. 
Recomana.cat
“Tractat amb un to poètic i amb tocs d’humor, aquest nou espectacle 
incideix amb un clar missatge de respecte per la natura.” Ferran Baile. 
Recomana.cat

Direcció
Joan M. Seguras
Intèrprets
Xavi Idáñez
Txell Botey

La Tresca i la
Verdesca
Jordi López
Toni López
Claudi Llobet

La nena dels pardals

30
2018

GRATUÏT AMB



18.30h

Lo mejor de Yllana

octubre
diumenge

Una autèntica festa teatral per celebrar els 25 anys d’Yllana 
amb una selecció de les seves millors creacions 

Durada: 1 h 30 min Preu: 18 / 15 / 13 

Yllana
Direcció artística
Yllana
Intèrprets
Fidel Fernández
Luis Cao
Juanfran Dorado
Jony Elías

El 2016 va ser un any molt especial per a Yllana. Van complir 25 anys! 
I ho van celebrar de la millor manera que saben fer, amb un nou 
espectacle: Lo mejor de Yllana. El muntatge repassa sobre l’escenari els 
grans moments de la trajectòria de la companyia amb una selecció dels 
millors sketchs dels seus espectacles (Muu, Splash, Brokers, Star Trip, 
Chefs, Pagagnini, entre d’altres).
Lo mejor de Yllana és un xou hilarant que farà realitat el desig dels 
seguidors d’Yllana de gaudir, en un mateix espectacle, dels gags més 
divertits de la companyia en aquest quart de segle. Salut i cap a 25 anys 
més. Let’s rock! Let’s Yllana!
La premsa ha dit:
“Desbordant d’humor, d’enginy, de creativitat, d’imaginació i de talent… una 
autèntica explosió de rialles”. Aldo Ruiz, El Teatrero
“El millor exemple de l’humor gestual amb majúscules”. Miguel Rivera, 
RockTotal 7



Miguel Lago pone orden

El nou espectacle del còmic Miguel Lago, més provocador, cínic 
i irònic que mai

Durada: 1 h 30 min Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: castellà

Direcció
Miguel Lago
Intèrpret
Miguel Lago

octubre
divendres

Miguel Lago

22.30h· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00

Miguel Lago ho ha tornat a fer. Després de diverses temporades d’èxit 
amb Soy un miserable, el còmic gallec porta a escena un espectacle 
completament nou i inèdit a televisió. 
El show s’ha concebut com una catarsi, una explosió de sinceritat amb la 
seva particular i sarcàstica manera de veure el món. Lago està disposat a 
posar ordre al caos que l’envolta.
Prepara’t perquè, com diu el mateix artista, ‘si no em denuncien per 
aquest monòleg, ja no sé què més he de fer’.

La premsa ha dit:

"Lago se’n fot del caos en què s’ha convertit la realitat social i política 
d’Espanya. És un show sarcàstic que marca una fita en la carrera d’un 
còmic obsessionat en convertir en permanent el ritme de riallades del 
públic”. Raúl Salgado. La Razón

12



La llum del Mediterrani

Durada: 1 h  Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: català, castellà, francès

Autor i
compositor
Luigi Cavanach
Intèrprets
Neila Benbey
Pepe Camacho
Manolo López
Javier Malaguilla
Katerina Che 
Malaguilla

octubre
diumenge

18.30h

Kavanakband
Un espectacle musical que té el Mediterrani com a teló de fons
Kavanakband és un projecte de persones que busquen conjuntament 
l’equilibri i l’estabilitat.
Tot i que el Mediterrani és inici i �nal per a molts viatgers, la seva llum és 
part del nostre sentir, mostrant qui som, com cantem, ballem i estimem.
L’espectacle La llum del mediterrani barreja l’originalitat de la seva 
música amb la poesia, la dansa, el ritme i la pintura creada per a l’ocasiò, 
juntament amb una degustació de gastronomia mediterrània.

La premsa ha dit:

“L’espectacle garanteix un alt nivell artístic i de qualitat tant per la trajectòria 
internacional dels artistes com per les composicions del recentment desaparegut 
Luigi Cabanach, antic acompanyant d’artistes com Serrat, Maria del Mar Bonet 
o Gato Pérez.” 

21



La noia de la làmpada

Un vaivé entre la tragèdia i la comèdia, en què la maternitat 
s’entrecreua amb els objectius professionals d’una dona

Durada: 1 h 15 min Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: català

Direcció
Marta Aran

Intèrprets
Oriol Casals
Guillem Motos
Lara Díez
Marta Vila
Andrea Portella

novembre
diumenge

18.30h

de Marta Aran

Foto: Roser Blanch

L’Alba està a punt d’acomplir el seu somni i fer-se un nom dins del món 
laboral. Està a punt d’aconseguir l’oportunitat per la qual ha treballat 
tants anys... És molt fàcil, ho té a tocar i ella està preparada. L’Alba es 
queda embarassada. I això, sense voler, ho canvia tot. 
Sempre ens han dit que quan siguem pares serà la millor experiència de 
la nostra vida, on viurem una plenitud envejable i una felicitat absoluta. 
Milers d’eslògans es poden veure per tot arreu, exaltant aquesta etapa 
de la vida… 
Però què passaria si aquest embaràs vingués quan estàs a punt 
d’acomplir el teu somni vital i la decisió de tenir aquest �ll pogués 
trencar tota la teva ambició laboral en un futur? S’afrontaria aquesta 
etapa amb la mateixa felicitat? Podries arribar a culpar al teu �ll de no 
haver sigut allò que volies ser?

La premsa ha dit:

“Una de les dues o tres obres imprescindibles a la cartellera. Teatre 
convuls per a temps pèssims.” Xavi Pijoan. Teatre de Barcelona

4

Espectacle inclòs a la campanya Prou d’Hòsties!



El comediant

Un enginyós i divertidíssim espectacle del polifacètic artista 
Marcel Tomàs

Durada: 1 h 15 min Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: català

Direcció
Marcel Tomàs
Toni Escribano
Intèrprets
Marcel Tomàs
Toni Escribano

novembre
dissabte

22.30h

El comediant, l’últim espectacle de Marcel Tomàs, és com ell mateix, un 
fantàstic totum revolutum, fet amb humor, música, teatre d’objectes, 
improvisacions al moment, imaginació al poder, histrionisme elegant… 
Però també hi trobem poesia, crítica, re�exió i un gran gran sentit de 
l’humor, segons la millor tradició del cabaret. Tot al servei del públic que, 
sense saber-ho, es converteix en el protagonista de la funció.
El �l conductor són petits �aixos de la vida d’un comediant que no perd mai 
la capacitat de somiar.
La premsa ha dit:
“Humor boig, àgil, enginyós, blanc però no tou, efectiu.” Rafael Gallego. Diario 
de Mallorca
“Un dels millors clowns del país […] Exerceix un control sobre el ritme I la 
interpretació que frega el virtuosisme.” Quim Noguero. La Vanguardia
“Un show que ha fet les delícies dels espectadors. Poques vegades s’ha vist el 
públic riure tant i tan bé, a cor què vols.” Joaquim Armengol. El Núvol Digital

 

Marcel Tomàs

· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00

10



25 anys al 4L

Durada: 1 h 30 min Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: català

Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries
Els Quicos celebren 25 anys amb un concert que repassa la 
seva trajectòria artística
Quico el Cèlio, el Noi i el Mut de Ferreries celebren els seus 25 anys amb 
un concert especial que combina el més emblemàtic del seu repertori 
amb temes del seu darrer disc i alguna sorpresa. 25 anys a la carretera: 
en el cas dels Quicos, dalt del seu 4L, que funciona millor que mai. 
Música d’arrel interpretada per un fals cec i una divertida troupe de 
personatges que viuen a cavall entre la tradició i la modernitat. Darrere 
queden 11 premis Enderrock, el Premi Nacional de Cultura i el Premi Joan 
Amades: 13 treballs discogrà�cs i prop de 2.000 concerts.
La premsa ha dit:
“El concert del 25è aniversari del grup ebrenc serveix per recordar tota la 
seva trajectòria, amb temes tintats d’humor, sense oblidar la crítica social.” 
La Vanguardia / Cultura
“Els textos de les seves cançons traspuen sempre un humor crític amb un 
alt compromís social i d’estima a la terra”. DelCamp.cat

Intèrprets
Arturo Gaya
Jordi Fusté
Quique Pedret
Josep Lanau
Sergi Molina
Quique Pellicer

novembre
diumenge

18.30h

18



Immortal 

Direcció
Marc Angelet
Intèrpret
Bruno Oro

desembre
diumenge

18.30h

de Marc Angelet i Alejo Levis
El popular Bruno Oro protagonitza una comèdia dramàtica 
futurista sobre una vida sense límits temporals

Estàs preparat per ser etern? 
Què faries si tinguessis tot el temps del món? TOT el temps del món.
Immortal és una comèdia dramàtica futurista en què Bruno Oro es 
desdoblarà en multitud de personatges que gaudiran, patiran o 
s’enfrontaran a la immortalitat.
Què faries si haguessis d’aguantar el teu sogre �ns la � dels temps? Què 
faries si haguessis de treballar en aquella feina que no t’agrada 200 anys 
més? Què faràs quan els teus propis �lls ja siguin besavis?
El primer solo teatral de Bruno Oro acompanyat pels dos millors creadors 
teatrals de ciència �cció: Marc Angelet i Alejo Levis.

Durada: 1 h 15 min  Preu: 15 / 12 / 11 Idioma: català 
Foto: David Ruano

2



Durada: 1 h 30 min  Preu: 10 / 8 / 7 Idioma: català i castellà

Un espectacle ple d’il·lusió i de rialles constants amb el 
conegut showmag Gerard Borrell

· Aforament limitat
· Sopar a base de barquetes i servei de bar, ofert per la Comissió de Festes
 21 h Sopar, 22.30 h Espectacle
 Reserva de taula per al sopar un cop es tenen les entrades al 93 573 98 00

Ha arribat el moment de riure i sorprendre’s amb la màgia més 
espectacular! En grup, en parella o amb amics, Magia Comedy és l’aposta 
segura per a una nit inoblidable al teatre. Un show d’humor al més pur 
estil de Las Vegas on la comèdia, la sorpresa i l’engany van de la mà.
“L’humor ens fa més intel·ligents... Aquest és el secret”, diu Borrell, tota 
una revolució en el món de la comèdia i l’il·lusionisme.
Gerard Borrell és membre del concurs Pura Magia de TVE1 i un mag 
habitual als teatres de tota la península.
El públic ha dit:
“Un mag divertit, que empatitza amb el personal, que fa del seu espectacle 
un vehicle agradable on demostra que l’habilitat i la diversió poden anar de 
la mà”. Josep Sandoval
“L'espectacle t'enganxa des del principi fins al final. Gerard fa que la gent 
del públic participi en el show, passi una bona estona, vegi bona màgia i 
acabi amb mal de mandíbula de tant riure!”. Sara

Direcció
Borja Rabanal
Intèrpret
Gerard Borrell

desembre
dissabte

22.30h

Magia Comedy
Gerard Borrell

15



I am

Durada: 1 h 15 min Preu: 12 / 10 / 9 Idioma: anglès

Intèrprets
Paula Valls
David Soler
Oriol Roca
Miquel Sospedra
Daniel Ferrer

desembre
diumenge

18.30h

Paula Valls
La nova perla de la música catalana presenta en directe el seu 
primer disc de llarga durada 
Paula Valls presenta I am, el seu primer disc de llarga durada, un treball 
més intimista i despullat, on s’atreveix a parlar d’experiències pròpies i 
vivències recents, de sentir-se perduda i no trobar-se, de moments difícils 
i de canvis, i d’haver de prendre decisions importants. 
I am podria haver arribat directament dels Estats Units: música negra 
(soul, blues i jazz) i el folk més americà s’entrellacen amb la in�uència 
clau que l’estil del productor Joe Henry ha tingut en la Paula des de ben 
petita, en una gravació feta amb una clara intenció orgànica.
El resultat ha estat un disc viu que beu de l’espontaneïtat i la 
improvisació a l’estudi, on les cançons han marcat les pautes, on s’ha 
primat l’autenticitat per sobre de la perfecció.
La premsa ha dit:
“Una veu jove d’ànima antiga.” Xavier Cervantes. Ara.Cat
“Pocs projectes musicals aglutinen tants elogis en tan poc temps. Encara 
que Paula Valls, la protagonista d’una nova història professional i personal 
de talent precoç, fugi de la pluja de lloances que, sembla, no paren des que 
es va donar a conèixer.” Albert Domènech. La Vanguardia 23
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socis Ralles gratuït
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Diumenge 14 d'octubre a les 18 h  
La veritable història del rei que tenia el nas vermell. 
Cia. L’Invisible Titelles
Un simpàtic taverner ens explica el conte d’un rei 
que tenia el nas vermell de tant beure vi i volia casar 
la seva �lla amb l’home que li portés el millor vi a 
palau. Espectacle de titelles, màgia, teatre i 
cançons.

Diumenge 28 d'octubre a les 18 h 
El viatge d’en James. Cia. Sim Salabim
El nostre protagonista es lleva ben d’hora, carrega 
tot el necessari en el seu carro atrotinat i surt cap al 
poble, on hi planta la seva paradeta de fruita.
Conte musical, teatralitzat i amb titelles.
Espectacle inclòs en el cicle La mirada dels altres.

octubre
Diumenge 25 de novembre a les 18 h
Els cistells de la Caputxeta. Cia. Samfaina de Colors
La Caputxeta no té un sol cistell, sinó que en té 
dotze, un per cada mes de l’any. A dins hi porta 
melmelada, suc i galetes, però també poemes de 
Martí i Pol i cançons tradicionals catalanes. 
Samfaina de colors en estat pur. Espectacle musical.

novembre

Diumenge 16 desembre a les 18 h
Pota de cabra 2.0. Cia. Enric Magoo
El mag Enric Magoo prepara els números del seu 
nou espectacle, però aquesta vegada vol que 
participem d’aquest moment màgic. Us hi apunteu?
Compartirem tot allò que passa mentre surt el
truc, el que funciona i el que demana un cop més 
de vareta màgica.

Dimecres 26 desembre a les 19 h
Pastorets, cap a Parets. Cia. Riallera de Joves 
Paretans
Els joves de Parets tornen, per vuitè any consecutiu, 
amb ganes d'oferir-nos una nova versió dels 
Pastorets d'en Folch i Torres. 

desembre

novembre
Diumenge 11 de novembre a les 18 h
Les supertietes. Cia. Les Bianchis
La Queralt es converteix en una ‘supertieta’ amb 
l’ajuda de les seves amigues Bàrbara i Magda, que 
ja ho són. Premi al millor espectacle de La Mostra 
d’Igualada - 27a Fira de teatre infantil i juvenil. Basat 
en Contes infantils contra tot pronòstic, d’Empar 
Moliner.



Dimarts 25 setembre, 18 h
Hora del conte, amb Mon Mas 
Dimecres 26 setembre, 18.30 h
Club de lectura per a adults: tertúlia al voltant de la 
lectura d’Els germans Karamàzov de F. Dostoievski

setembre

octubre

novembre

desembre

Dimarts 2 octubre, 18 h
Story time, a càrrec de Cambridge School
Dijous 4 i 25 octubre, 17.30 h
Bibliolabs: La fàbrica d’històries, a càrrec de Teatrart
Dimarts 9 octubre, 18 h
Hora del conte, amb Carme Brugarola
Dimarts 23 octubre, 18 h
Hora del conte, amb Mon Mas
Dimecres 24 octubre, 18.30 h
Club de lectura per a adults: tertúlia al voltant de la 
lectura de Sota la roda de Hermann Hesse

Dimarts 13 novembre, 18 h
Hora del conte, amb Mon Mas
Dimarts 20 novembre, 19 h
Hora del conte per a nadons, amb Mercè Rubí
Dijous 22 novembre, 17.30 h
Bibliolabs: Modela contes interactiu
Dimarts 27 novembre, 18 h
Hora del conte, amb Carme Brugarola
Dimecres 28 novembre, 19 h
Club de lectura per a adults: tertúlia al voltant de la 
lectura de Carol de Patricia Highsmith

Dimarts 4 desembre, 18 h
Story time, a càrrec de Cambridge School
Del 5 de desembre al 6 de gener
Exposició Pedrolo ‘Més enllà dels límits’ i espectacle 
Mai no és de nit (dia 20/12) dins de l‘Any Pedrolo
Dimarts 11 desembre, 18 h
Hora del conte, amb Carme Brugarola 
Dimarts 18 desembre, 18 h
Hora del conte, amb Mon Mas
Dimecres 19 desembre, 19 h
Club de lectura per a adults: tertúlia al voltant del 
llibre L’acte de violència de Manuel de Pedrolo
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Més informació: Biblioteca Can Rajoler, c/ Travessera, 1 
Tel. 93 573 98 01 - http://bibliocanrajoler.parets.cat 

novembre
Dimarts 6 novembre, 18 h
Story time, a càrrec de Cambridge School S
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dissabte 6 octubre, 20 h 
Tanna (2015) 104 min.
Drama romàntic nominat a l’Òscar 2016.

Biblioteca Can Rajoler:

Beyond beyond (2014) 78 min.
Pel·lícula fantàstica d’animació.

divendres 19 octubre, 20 h  
Incendies (2010) 130 min.
Dos germans residents al Canadà intenten 
trobar al Líban el seu pare i un altre germà 
que no coneixen. Pel·lícula nominada a l’Òscar 
i al BAFTA 2010.
Direcció: Denis Villeneuve

divendres 26 octubre, 20 h 
La estación de las mujeres (2015) 
116 min.
En un poblet de l’Índia, quatre dones 
s’atreveixen a oposar-se als homes i a les 
tradicions ancestrals que les esclavitzen.
Direcció: Leena Yadav

Del 5 al 28 d’octubre 
Exposició The most important 
thing, d’ACNUR
Sala d'exposicions Can Rajoler
Què t’emportaries si haguessis de fugir?
Magboola, del Sudan, es va endur una olla
per poder cuinar per a la seva família.

La mirada dels altres és un projecte d’intercanvi i d’inclusió social que pretén donar a conèixer els moviments migratoris humans 
mitjançant una exposició, el passi de 4 pel·lícules i un espectacle familiar de Rialles Parets. És una pràctica signi�cativa del 
Banc de bones pràctiques: www.bbp.cat/

Preu de l’entrada del cinema: 1€ 
Espectacle Rialles: socis gratuït, no socis: 7€
Entrada al cinema: gratuït amb Carnet AMIC 
dels teatres de Parets Departament d’Acció Social i Ciutadania 

Secretaria per a la Immigracióacollida
parets del vallès

servei
d’

Amb la col·laboració de:

Can RAJOLER
centre cultural

Cicle La mirada dels altres 2018 a Can Rajoler

2018
GRATUÏT AMB

Serveis Municipals
de Cultura
i de Cooperació



Can RAJOLER
centre cultural



Podeu adquirir els abonaments i les entrades soltes.

Can Rajoler (7 espectacles) 93 69 24
Can Rajoler i Cooperativa (10 espect.) 127 94 33

Miguel Lago pone orden 12 10 9
El comediant 12 10 9
Magia Comedy 12 10 9

A més de l'important descompte, podeu adquirir el mateix seient per 
a tots els espectacles.

(1) És el preu per a persones menors de 18 anys o majors de 65 anys
(2) És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor.
Cal reservar taula per poder seure junts, un cop es tenen les entrades,
al tel. 93 573 98 00.

Preus

Tipus d'abonament
Preu tots els
espectacles

Preu en
abonament Estalvi

Espectacle Preu entrada Menors 16
Majors 65 (1)

Carnet Jove
Parets (2)

ABONAMENTS

CAFÈ TEATRE / SALA BASART COOPERATIVA

CARNET D’AMIC 2019
Amb el Carnet d'AMIC dels teatres 
de Parets tens els avantatges següents:
Entrada amb el mateix seient a tots els 
espectacles a Can Rajoler durant tot l'any.
Entrada, amb el mateix seient i la mateixa taula, al Cafè 
Teatre a Parets.
Prioritat en l'adquisició d'entrades addicionals.
Invitació a tots els actes públics que programi 
l'Ajuntament als teatres.
Informació al teu domicili de les programacions dels 
teatres de Parets.
I tot això a un preu d’Amic: mitjana de 5,80 € per 
espectacle! Reserva’l ja!
El carnet d'AMIC només es pot adquirir a Can Rajoler. 
No heu de pagar despeses de gestió.

ATENCIÓ!
Només per als Carnet Amic 2018!
Activitat sorpresa: ESCENARI SECRET
(28 d'octubre de 2018) !

20182019



La nena dels pardals 12 10 9 5
Lo mejor de Yllana 18 15 13 5
La llum del Mediterrani 12 10 9 5
La noia de la làmpada 12 10 9 5
25 anys al 4L 12 10 9 5
Immortal 15 12 11 5
I am 12 10 9 5

Espectacles Preu entrada Carnet Jove
Parets (2)

PROGRAMACIÓ A CAN RAJOLER
(1)Preu especial
· Menors de 18 anys o majors de 65 anys
· Socis titulars del Club Tr3sC i un acompanyant
· Voluntaris per la llengua i un acompanyant
· Amb Carnet d'alumne de català del Vallès Oriental i un   
  acompanyant 
· Carnet de les Biblioteques de Parets
· Club de Lectura de les Biblioteques de Parets
· Grups a partir de 10 persones

(2)És el preu per als titulars del Carnet Jove de Parets en vigor.
(3)Per a joves de 18 a 25 anys. Cal inscriure’s i adquirir-les a 
www.escena25.cat  

Gratuït
· Per als que compliu 18 anys el 2018 i viviu a Parets.

50% de descompte del preu de taquilla
· Escoles de Parets (grup d’un mínim de 10 membres acompanyats 
d’un/a professor/a). Han de sol·licitar-ho prèviament a través d’un 
responsable de l’escola.

Cal acreditar la condició presentant a taquilla el carnet 
corresponent i el DNI.

Escena
25 (3)

Preu especial
(1)



Centre Cultural Can RAJOLER
Travessera, 1
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 98 00 / 93 573 98 02
Fax 93 573 98 04
a/e canrajoler@parets.cat

Sala Basart Cooperativa
Plaça de la Vila, s/n
08150 Parets del Vallès
Tel. 93 573 98 00
Fax 93 573 98 04
a/e canrajoler@parets.cat Per a més informació, www.parets.cat - RAP 107 (107.2 FM)

setembre
octubre
novembre
desembre

Venda d’abonaments i d’entrades (excepte espectacles infantils de Rialles), a partir del 18 de setembre:

D
ip

òs
it 

le
ga

l: 
B

. 
2

0
9

7
0

-2
0

1
8

No es permetran devolucions o canvis un cop adquirides les entrades.
No es permetrà l’accés a la sala un cop iniciats els espectacles.
Tampoc no es podran fer fotogra�es, ni menjar ni beure a l’interior de la 
sala de Can Rajoler.

Per Internet al web:
Si vols rebre la informació cultural
de Parets per WhatsApp, afegeix als 
teus contactes Parets Cultura amb el
núm. 691 367 625.
Envia'ns un WhatsApp amb la paraula
ALTA i afegeix el teu nom i cognoms.
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Protecció de dades:www.parets.cat/utilitats/proteccio-de-dades

(excepte promocions)


