
EXPOSICIONS
Dilluns 4 gener
A la biblioteca Can Butjosa
Novetats literàries i contes d’hivern

Dimecres 13 gener
A la biblioteca Can Rajoler
XXIV aniversari del Centre Cultural Can Rajoler.
Llibres i contes de temàtica medieval

Divendres 15 gener
A la Sala d’Exposicions del Centre Cultural Can Rajoler
XXIV aniversari del Centre Cultural Can Rajoler.
Festa de la Pedra del Diable. 
Exposició que consta de 22 plafons, amb la història i 
descripció dels personatges que protagonitzen la Festa 
de la Pedra del Diable.
Organització: Ajuntament de Parets del Vallès, Diables 
Parets i Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets
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La Festa Major d’Hivern ha estat programada pel 
grup de treball de la Taula d’Entitats de Parets del 
Vallès, format per:
Agrupació Pessebrista Parets, Ajuntament de Parets del Vallès, 
Associació Musicoterapeutes i Arterapeutes de Catalunya, 
Associació Ball de Saló Parets, Associació Fotogrà�ca de Parets, 
Colla de Gegants, Grallers i Bestiari de Parets, Comissió de 
Festes de Parets, Coro Rociero Alborada, Diables Parets, Niu d'Art 
Poètic, Parets contra el Càncer.

Dijous 26 gener
A les 18 h, a la biblioteca Can Rajoler, hora del conte 
online especial aniversari de la biblioteca: La casa del 
vent, a càrrec de Sherezade Bardají.

Dijous 28 gener
A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, hora del conte a 
càrrec de Caro von Arend.
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Dimecres 20 gener
A les 18 h, al centre cultural Can Rajoler, presentació de 
la col·lecció Imatges icòniques de Parets i recepció 
de l’obra Esclat de festa, d’Iris Paris, realitzada durant 
els concerts ‘Sintonitza’t, la Festa Major de la represa’.

Dijous 21 gener
A les 18 h, a la biblioteca Can Butjosa, hora del conte 
de Festa Major.
A les 18 h, a la sala Basart Cooperativa, Conta’m una 
òpera: La Bohème, de G. Puccini. Conferència i projecció 
de l’òpera. Organització: Associació Amics de l’Òpera del 
Vallès Oriental

Divendres 22 gener 

A les 20.30 h, al teatre Can Rajoler, actuació del grup 
Buhos amb l’espectacle Teràpia col·lectiva. 

Teràpia col·lectiva és el primer espectacle per a teatre 
de Buhos, un dels grans grups d’èxit del panorama 
musical del país
La banda de Calafell és el grup de festa referencial dels 
Països Catalans, amb un rock festiu, amb in�uències del 
reggae i l'ska i en constant evolució musical.
Buhos es reinventen i ens presenten una obra musical 
inèdita que convida a un procés de treball interior i 
d’evolució personal. Un mètode curatiu de l’ànima a través 
de la sàtira, la re�exió, la crítica sense embuts i, sobretot, 
l’humor.
Espectacle no inclòs al Carnet d’Amic 2021
Venda d’entrades a espectacles.parets.cat

Dissabte 23 gener

A les 20.30 h, al teatre Can Rajoler, actuació de Koko-Jean 
& The Tonics ft. Dani Nel·lo amb l’espectacle Hair Whip.

Una de les propostes més sòlides, efervescents i 
imparables de l’escena barcelonina. El grup ens presenta 
el seu treball ‘Hair Whip’ amb la col·laboració d’un dels 
músics més reconeguts de l’escena del r’n’b i del jazz a 
casa nostra, el saxofonista Dani Nel·lo. 
Venda d’entrades a espectacles.parets.cat

Diumenge 24 gener

D’11 a 19 h, a la plaça de la Vila, plantada simbòlica de 
la Bèstia. Organització: Diables Parets

A les 12 h, a la Sala Basart Cooperativa, presentació del 
llibre L’handbol a Parets, de Carles Font Cladellas.  

A les 18 h, al teatre Can Rajoler, espectacle familiar 
Aladdin #ThePopMusical, a càrrec de La Roda Produc-
cions. Organització: Rialles Parets
Una comèdia musical dedicada a la quitxalla.

Dilluns 25 gener
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h, a la Sala Serra Cooperativa, 
acapte de sang. Organització: Banc de Sang i de Teixits

A les 12 h, 13 h, 15.30 h i 16.30 h, a la pista esportiva 
Can Butjosa, espectacle per a infants �ns a 8 anys 
Animalia a càrrec de Sàndal Produccions.
Escull la teva sessió. Venda d’entrades gratuïtes agrupa-
des per grups bombolla a espectacles.parets.cat

En clau d’humor i a través d’un llenguatge molt físic, 
l’obra explora les relacions entre els animals i els 
humans. Podem conviure en igualtat de condicions?

A les 19 h, al teatre Can Rajoler, la companyia Yllana 
presenta l’espectacle Greenpiss.

L’escalfament global, l’ús abusiu dels plàstics, 
l’exterminació de milers d’espècies animals, el 
consumisme desenfrenat i la possible desaparició de la 
nostra mateixa espècie, són el punt de partida d’aquesta 
nova bogeria teatral d’Yllana.
La seva recepta per combatre el problema? Humor àcid 
i sense barreres que no deixarà ningú indiferent.
Venda d’entrades a espectacles.parets.cat


