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Tema: “Harry Potter”  
Amb motiu del 25è aniversari de la publicació 
del primer llibre de la saga de l'autora JK 
Rowling.
Termini
• Aquest concurs es desenvoluparà durant el  
mes d’abril.
Normativa
• Només s’acceptaran els punts amb   
il·lustracions que facin referència al tema.
• Només es permet un punt de llibre per 
participant.
• La plantilla de participació es pot passar a
recollir per les biblioteques, o bé presentar el 
punt directament amb format de 7 x 21 cm.
• Les tècniques utilitzades es limitaran a llapis 
de fusta, aquarel·les, “plastidecors” i/o retola-
dors.
• Els punts participants s’ha de presentar abans 
del 30 d’abril a les biblioteques.
Categories
S’estableixen quatre categories a premiar:
• Blava (fins a 6 anys)
• Vermella (de 7 a 11 anys)
• Verda (de 12 a 16 anys)
• Groga (a partir de 17 anys)
Jurat
• Els punts guanyadors seran escollits per 
votació popular. 
Premis
• La impressió dels punts de llibre guanyadors 
que s'utilitzaran com a punt d'informació de les 
biblioteques.
• Un diploma i un lot d’obsequis per cada 
categoria. 
Lliurament dels premis
• El lliurament dels premis es farà el dimarts 21 
de juny a les 18 h a la Biblioteca Can Rajoler.
Disposicions finals
• Els punts de llibre s’exposaran a les bibliote-
ques de Parets.
• Les obres es podran recollir a les biblioteques 
on han estat dipositades del 27 al 30 de juny. 
Passades aquestes dates, quedaran a disposi-
ció de l’Ajuntament de Parets del Vallès.
• La participació en el concurs suposa la total 
acceptació d’aquestes bases.

GIRA FULLS
Ens agrada llegir
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Dijous 21 abril
A les 16 h, al Casal Sant Jordi, Festa de Sant Jordi: tarda 
poètica i musical, berenar i obsequi de roses. 
Organització: Casals Municipals de Gent Gran.

Divendres 22 abril
A les 16 h, al Casal Asoveen, Festa de Sant Jordi: tarda 
poètica i musical, berenar i obsequi de roses. 
Organització: Casals Municipals de Gent Gran.

A les 19 h, al Teatre Can Rajoler, presentació del llibre 20 
oficis, 20 records, de Jaume Anfruns.

Dissabte 23 abril · PLAÇA DE LA VILA

TOT EL DIA
Parades de llibres i flors a càrrec de les llibreries i 
floristeries de Parets.
Amb la participació de Floristeria Tin-Ram, Floristeria 
Parets, Impremta papereria Farrés i L’Elefant by Carlin.

Diables Parets. Tallers per als més petits, roses i venda de 
marxandatge de la colla. Organització: Diables Parets.

Taller de roses, punts de llibre i contes. Tallers de roses 
de paper i de decoració de punts de llibre. Activitat per a 
totes les edats. Organització: Òmnium Cultural.

Jocs gegants i tallers de roses i llibres. 
Organització: PSC Parets.

Tallers de Sant Jordi.
Organització: Sumem Esquerres a Parets.

Taller de xapes i titelles, i xocolatada a la tarda.
Organització: Ara Parets ERC.

Taller de Santa Jordina. Els infants podran conèixer 
aquesta història i fer-se el seu escut personalitzat. 
Organització: Parets per la República- Junts x Cat.

Dissabte 23 abril · PLAÇA DE LA VILA

MATI

De 10.00 a 12.00 h
Manualitats i roses. Manualitats i roses fetes per la gent 
gran de la Residència Pedra Serrada. 
Organització: Residència Pedra Serrada.

De 10.00 a 13.00 h
La Ràdio celebra Sant Jordi. Emissió de ràdio en directe 
des de la plaça. De 10 a 11 h, programa rap107.edu. D’11 
a 13 h, entrevistes a escriptors i participants a la diada. 
Organització: RAP 107.

De 10.00 a 14.00 h
La Cova del Drac. Activitat al voltant dels dracs adreçada a 
famílies i infants. Contes de dracs del món i tallers sobre 
dracs, amb dibuixos, manualitats i jocs.
Organització: Biblioteques Can Butjosa i Can Rajoler.

De 10.00 a 14.00 h
Manualitat de punts de llibre i sorteig de contes. Manua-
litat de punts de llibre amb la temàtica de Sant Jordi, per a 
infants d’1 a 7 anys. Organització: Kids&Us.

De 10.00 a 14.00 h
El trencaclosques de Sant Jordi. Muntatge d’un castell 
amb peces de trencaclosques gegant. Activitat per a totes 
les edats. Organització: Ara Sarau.

De 10.00 a 14.00 h
Voluntariat per la llengua. Creació de parelles lingüísti-
ques. Organització: Oficina de Català de Parets del Vallès.

11.30 h
Presentació del llibre Convergencia (vol. II de la trilogia 
Hijos de un Dios Mayor), de José Luis Barca. Presentació a 
càrrec de Rosa Díaz.

Dissabte 23 abril · PLAÇA DE LA VILA

MATÍ
12.00 h
Presentació del llibre Democràcia. Un procés històric de 
llibertat, de Joan Sala Vila. Presentació a càrrec de 
Francesc de la Torre i Xavier Guillamet.
12.30 h
Pilar de la represa a càrrec de Manyacs Parets. Els 
Manyacs aixecaran un pilar per mostrar que han vençut el 
drac de la pandèmia.
12.45 h
Recital de poesia a càrrec del Niu d’Art Poètic de Parets.
13.30 h
Dansa a càrrec de Dansa Benestar. 
Organització: PROdansa.

TARDA
18.00 h
Rialles. Espectacle familiar. Representació de Princeses, 
dracs, cargols i altres animalons, a càrrec de la cia. Patawa.
21.00 h
Ànimes de foc. Representació de la llegenda de Sant Jordi 
i piromusical de la Bèstia. Organització: Diables Parets

CASAL D’AVIS CA N’OMS
A les 16.30 h, al Casal Ca n’Oms, Festa de Sant Jordi: 
tarda poètica i musical, berenar, obsequi de roses i ball. 
Organització: Casals Municipals de Gent Gran

CARRERS DE PARETS
De 9.00 a 14.00 h
Taules contra el càncer
- Carrer Sant Antoni (cantonada Raval / Pont de la  Mandra)
- Avda, Catalunya, 98 (Forn Calvo)
- Rotonda Pau Casals (Av. Catalunya, davant de La Sirena)
Organització: Parets Contra el Càncer
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