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Premià de Dalt

Salutació
La Festa Major és un dels moments
més intensos i esperats de l’any,
que ens convida a gaudir de Premià
de Dalt i de l’estiu tot just estrenat.
Música, tradicions, cultura popular,
espectacles infantils, esports, ball,
foc, 10 anys de playbacks… tot es
barreja i agafa una nova dimensió
aquests dies, convidant-nos a grans
i petits a celebrar la identitat i les
arrels que compartim.
La Festa Major en honor al
nostre patró, Sant Pere, és la
clau que obre la porta del nostre
municipi al veïnat i a totes les

persones visitants. Som un
poble de tothom i per a tothom,
obert al país i al món que durant
uns quants dies bull d’activitat
gràcies a l’encomiable esforç
de l’organització, la Comissió
de Festes. El seu compromís
i entusiasme són, segur, uns
dels secrets de l’èxit i de
l’extraordinària participació.
Gaudim-ne, doncs, amb esperit
festiu i cívic. Amb respecte a la
diversitat i defugint qualsevol
agressió. I recordeu, a Premià de
Dalt, a Catalunya i arreu ‘no és no’.
Josep Triadó i Bergés
Alcalde
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DIMECRES
27 DE JUNY
18.30 h
L’HORA DEL CONTE especial
Festa Major SOTA LES SABATES
- A càrrec d’Ada Cusidó.
A la Biblioteca Jaume Perich.
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19.30 h
TIRADA DE TRONS
ANUNCIANT L’INICI DE LA
FESTA MAJOR
Als Jardins de Can Figueres.
Els Gegants de Premià de Dalt
sortiran de la Biblioteca Jaume
Perich per anar a Sant Jaume.
20.30 h
Des de Sant Jaume, els Gegants
acompanyaran les Autoritats i
als Pregoners d’enguany, el CAU
L’Espolsada de Premià de Dalt
en motiu dels seus 25 anys.
20.45 h
TOC D’INICI. Ball de Gegants
A la Plaça de la Vila.

21.00 h
REPICADA DE CAMPANES
21.15 h
INICI DEL PREGÓ
En acabar, SOPAR DE LA VILA
- preu 4€ que inclou entrepà a
escollir + beguda Venda anticipada de tiquets al
Casal del barri Santa Anna des de
dilluns 11 de juny fins divendres
22 de juny i el mateix dimecres
27 de juny a partir de les 18h, a la
mateixa Plaça de la Vila.
TOT SEGUIT...
X FESTIVAL DE PLAYBACKS
FM – ESPECIAL 10 ANYS DE
PLAYBACKS
Amb la participació de vint grups
de MENUTS, JOVES I GRANS
DE PREMIÀ DE DALT.
A la Plaça de la Vila.
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DIJOUS
28 DE JUNY
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17.30 h
ORELLES DE XOCOLATA Avui fem POP
Concert-espectacle diferent
i original. Públic familiar. El
repertori està format per “hits”
del pop, a més de la dinàmica
que aporten dues xanqueresballarines-animadores de la
companyia Estampades. Música,
color, acrobàcies, xanques, clown,
interacció amb el públic… la
combinació perfecta per a un
espectacle per gaudir en família.
Al Parc Felicià Xarrié.
19.00 h
LECTURA TEATRALITZADA
DELS SEGÜENTS CONTES:
“CUA DE SIRENA” I “TRES CON
TANGO” Cúrcuma SCCL: Acció,
Diversitat i Transformació
amb perspectiva de gènere.
Per commemorar el Dia
Internacional de l’Orgull LGTBI.
Activitat Artística per a Infants
(entre 3 i 12 anys) i/o Famílies.
A la Biblioteca Jaume Perich.

20.30 h
FESTIVAL MULTIPOLAR
- CONTES PER ADULTS:
Rondalles Catalanes. Qui no
plora no mama o El seny i la
rauxa catalana - A càrrec de
Jordina Biosca.
Col·laboració amb la Biblioteca
Jaume Perich.
Hi haurà cava i maduixes per
al públic.
A les Escales de l’Auditori de Can
Figueres.
22.00 h
BALKAN PARADISE
ORCHESTRA
Integrada per vuit dones
instrumentistes de vent-metall,
vent-fusta i percussió, la BPO
ha aportat un aire fresc alegre
al panorama de les fanfàrries
del nostre país. Connectades
amb la tradició balcànica de les
orquestres de vent, ofereixen un
espectacle amb una sorprenent
capacitat per generar empatia
amb el públic. la diversió i la festa
estan assegurades.
A la Carpa del Parc Felicià Xarrié.
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DIVENDRES
29 DE JUNY
11.00 h
OFICI DE FESTA MAJOR
Missa Solemne en motiu del
nostre patró, Sant Pere.
Seguidament, Concert de Petit
Format a càrrec de la CORAL
PRIMILIANA i després Vermut
popular per als assistents.
A l’Església de Sant Pere.
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12.00 h
HOLI COLOURS FESTIVAL
Seguint la tradició de l’Índia
per donar la benvinguda a
la primavera, els festivals de
color s’han estès per tot el món,
música i ball per a totes les
edats, barrejats amb pigments
de color 100% d’origen natural
i antial·lèrgics, orgànics i no
perjudiquen la pell ni el medi
ambient.
Només haureu de comprar les
bosses de la pols holi.
A la Plaça de l’Espolsada.
Servei de Bar.

18.00 h
SABANNI Amb P de Pallasso
Amb unes gotes de màgia, un
polsim de bogeria, la bona
companyia del Mestre Vallcorba i
el seu inseparable Colom Jordi, la
farem grossa.
Gaudint dels 25 anys de
Pallassos sense fronteres.
A Can Figueres.
Seguidament...
Espectacle itinerant ZEPPELIN
a càrrec de LA BALDUFA
Un viatge sense precedents ens
endinsa al món del somni de
la imaginació. La lluita per fer
realitat les il·lusions d’aquests
fantàstics somniadors.
Sortida de Can Figueres cap a la
Plaça de l’Espolsada.
20.00 h
Espectacle de Circ amb THE
BLACK BLUES BROTHERS
Un grup d’acròbates kenyans,
sota l’empara estètica i musical
dels mítics Blues Brothers,
segueixen els capricis d’una
ràdio vintage que emet rhythm

Premià de Dalt

9

Festa Major
& blues. A cavall entre el circ
popular i la comèdia musical,
l’espectacle és un devessall
d’acrobàcies i equilibris increïbles,
gags hilarants i reptes de ball
que inciten a la participació del
públic. Salts mortals, piràmides
humanes i teatre físic extrem
en una proposta de virtuosisme
apta per a tots els públics. Una
producció de Circo e dintorni amb
la col·laboració de Sarakasi, el circ
social kenyà creat per Marion i
Rudy Van Dijck.
A la Plaça de L’Espolsada.
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21.00 h
SOPAR DE FESTA MAJOR
Dones de Dalt. Al Pati d’Arts i
Lletres de Sant Jaume
23.50 h
TOCA’M A BANDA
EIVIBONNY, BUHOS i DJ
XAVI.B
Concerts de Bandes en directe i
DJ.
A la Carpa del Parc Felicià Xarrié.

DISSABTE
30 DE JUNY
11.30 h
PREMIÀ DE DALT RODA,
CORRE, BOTA, BORDA,
BALLA I MULLA’T
A la Zona Esportiva, la Carretera
dels Sis Pobles i Plaça de l’Espolsada.
Servei de Bar i entrepans
Inscripció a les diferents entitats:
-C
 URSA IRON KIDS: Gran
cursa infantil. Veure cartell
específic amb horaris i
categories. Inscripcions gratuïtes
fins divendres 1 de juliol a la
web www.ironkids.cat
- BÀSQUET: Triangular de
bàsquet per a equips de petits i
grans.
- CANICROSS: Caminada amb
els vostres gossos. Veure cartell
específic.
-B
 ICIParc LA POMA: BTT, Salts
i Trial.
-B
 ALL A LA PLAÇA: Ball
aeròbic a la Plaça de l’Espolsada
per a tothom.
- MULLA’T: Inflables d’aigua a la
Carretera dels Sis Pobles.
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18.00 h
ELS GEGANTS DE PREMIÀ DE
DALT conviden l’Anastasi i la
Maria, els GEGANTS VELLS DE
BADALONA
Al Pati de Sant Jaume. En cas de
pluja, serà al Pavelló Municipal.
CERCAVILA
Recorregut: Pati Sant Jaume,
Riera de Sant Pere, Carretera
d’Enllaç, Font Blava, Ptge.
Teixidores i Plaça de la Fàbrica
TOT SEGUIT EXHIBICIÓ
DE BALLS DE LES COLLES
GEGANTERES a la Plaça de la
Fàbrica.
19.30 h
Inici PERE TAPES, el nostre
correbars particular, pels
establiments del nostre poble.
Acompanyats per la Banda
“Diga’ls-hi Inquiets”. Veure
programació específica.
A la Plaça de la Fàbrica.
20.30 h
CONCERT DE FESTA MAJOR
20 ANYS de L’ORQUESTA
METROPOL. Repertori Nou!!!
A la Carpa del Parc Felicià
Xarrié.

23.30 h
GRAN NIT DE BALL amb
l’ORQUESTRA METROPOL
Definitivament reconeguda com
una de les millors orquestres de
Catalunya, enguany i en contra
de la tendència generalitzada,
creix en nombre de components
i fa una gran renovació dels seus
repertoris i del seu muntatge
per tal d’oferir, tota l’energia
necessària per continuar fent de
la Festa Major la seva raó de ser.
A la Carpa del Parc Felicià Xarrié.

DIUMENGE
1 DE JULIOL
10.00 h a 14.00 h i de 16.00 h a
19.00 h
IV FESTA DEL MOTOR:
CIRCUIT 4X4
Al Camí del Mig – Polígon
Industrial Buvisa.
Servei de Bar amb entrepans.
10.00 h
DEMOSTRACIÓ CANINA DE
GOSSOS D’ÈLIT
A càrrec de Servi-Can, Escola
d’educació canina i esportiva.
Al Parc de Can Verboom
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14.00 h
PAELLA DE FESTA MAJOR
Veniu al Parc i dinem plegats!!!
Preu: 4,50€ - Nosaltres us
convidem al cafè.
Per postres, MÀGIA de
proximitat amb l’Il·lusionista
Gabi.
Al Parc Felicià Xarrié.
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17.30 h
EMORIÓ, AMB SOUND DE
SECÀ
Espectacle de percussió, un còctel
de ritmes explosius i coreografies
espectaculars. Vigileu que la
liem! Un show on ens encanta
connectar amb el públic i fer-lo
participar activament! I sobretot...,
sempre amb el somriure a la boca!
Al Parc Felicià Xarrié.
18.30 h
TROBADA DE GUERRERS
IBERS I ROMANS
Al Parc Felicià Xarrié.
19.00 h
GUERRA DE BOMBARDES
Volem que les guerres només
siguin de farina!!!
Ibers amb samarreta negra i
Romans amb samarreta blava

acabaran
de blanc
enfarinats.
Vine i tria la
teva Tribu. No
prendrem mal i
riurem molt.
Al Parc de Can Verboom.
20.00 h
SARDANES a càrrec de
la COBLA CIUTAT DE
TERRASSA
A la Carpa del Parc Felicià Xarrié
22.00 h
CORREFOC I CREMEM EL
MUNICIPI
Fem tronar el municipi. Focs pels
carrers i cremada final a la Plaça
de la Fàbrica.
A càrrec de DIABÒLICS
ANÒNIMS.
Inici a la Plaça de la Vila, Riera
de Sant Pere, Carrer del Mar,
Carrer Josep Maria de Sagarra,
Plaça de la Fàbrica.
Seguidament….
CASTELL DE FOCS a càrrec de
l’AVALOT
Plaça de la Fàbrica.
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NORMES DE SEGURETAT
PARTICIPANTS CORREFOC
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Portar roba de cotó,
preferiblement vella, amb
mànigues i pantalons llargs.
Portar un barret amb ales que
cobreixi tot el cap i tapar-se
el clatell amb un mocador de
cotó. Protegir-se els ulls. Portar
el calçat adequat (esportiu, de
muntanya, etc.). Tenir cura
de tapar-se les orelles per
disminuir els sorolls de les
explosions pirotècniques. Obeir
les indicacions dels serveis
d’ordre públic i de sanitat. No
demanar aigua als veïns. No
encendre foc ni fumar a prop
de les bosses o contenidors del
material pirotècnic. Queda
prohibit portar productes
pirotècnics particulars, havent
d’utilitzar únicament els
preparats pels organitzadors.
Respectar les figures de
foc, els seus portadors i els
músics. Adoptar una actitud

correcta amb els diables i no
obstaculitzar el pas ni fer-los
caure. Seguir en tot moment
les indicacions dels diables.
Assabentar-se abans de l’inici
del recorregut del correfoc
i dels punts d’assistència
sanitària. En cas de perill, seguir
les instruccions dels diables.
Abaixar els portals metàl.
lics o persianes en els edificis
que en disposin. Protegir els
vidres de les finestres, portes
i aparadors amb cartons
gruixuts. Enrotllar tots els
tendals exteriors dels habitatges
i locals. No llençar aigua als
participants ni als espectadors
del correfoc per la perillositat
que representa. Desconnectar
tot tipus d’alarmes. Retirar
de la via pública qualsevol
objecte que pugui dificultar el
pas dels actors, organitzadors i
participants del correfoc.
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