Premià de Dalt 2019

SALUTACIÓ ALCALDE
JOSEP TRIADÓ I BERGÉS
Alcalde de Premià de Dalt

És Festa Major!
La Festa Major de Sant Pere és un
esdeveniment especial que ens permet viure Premià de Dalt d’una manera intensa i diferent a la resta de
l’any. Actes tradicionals i propostes
lúdiques de signe divers integren un
ampli programa festiu que ens convida a gaudir de la nostra condició de
poble mediterrani, que respecta les
tradicions que hem anat actualitzant
de generació en generació i que avui
són un ric patrimoni a compartir.
La Festa Major 2019 es pot viure a
qualsevol indret, perquè més enllà
dels actes programats expressa el
batec d’un poble que celebra la seva
capacitat d’unir esforços i voluntats

per fer de la festa un espai de relació, de proximitat i de convivència.
Un any més, la festa tornarà a ser
també resultat de les aportacions
de les entitats i de moltes persones
a títol individual que afegeixen el
seu granet de sorra, el seu entusiasme i la seva complicitat a la tasca
de la Comissió de Fetes, l’organitzadora del programa, a qui felicito, un
any més, i agraeixo en nom del Consistori la seva feina desinteressada.
Per tot això, us convido a viure la
Festa Major de Sant Pere amb plena intensitat i agraït de comprovar
la vitalitat de la celebració en honor
del nostre patró.
Bona Festa Major a tothom!
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FESTA MAJOR
PREMIÀ DE DALT 2019
DIJOUS
27 DE JUNY
18.30 h
L’HORA DEL CONTE Hora del
conte especial Festa Major
“El mar m’ha contat” a càrrec
de Judith Navarro.
Diuen que una bóta plena
d’aigua fresca i dolça va
rajar i rajar fins a inundar la
casa, fins a inundar la plaça,
formant un torrent, una riera,
un riu, corrent fins a la plana
i convertint-se en mar. I com
s’explica que avui el mar sigui
salat? I qui ens explica com van
arribar tots els animals que
l’habiten?

Tot seguit es lliuraran els premis
i diplomes als participants dels
PREMIS ATRAPALLIBRES I
PROTAGONISTA JOVE.
A la Biblioteca Jaume Perich.
19.00 h
INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ
“Madola.Gènesi, Dibuixos
i Pintures”, introduïda pel
periodista i escriptor Rafael
Vallbona. Al Museu
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.
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20.45 h

TOT SEGUIT...

Des de Sant Jaume, els Gegants
acompanyaran a les Autoritats i
al Pregoner d’enguany,

XIè FESTIVAL DE PLAYBACKS
FM
Amb la participació de diversos
grups de MENUTS, JOVES I
GRANS DE PREMIÀ DE DALT.
A la Plaça de la Vila.

21.00 h
TOC D’INICI. Ball de Gegants
A la Plaça de la Vila.

REPICADA DE CAMPANES

DIVENDRES
28 DE JUNY

21.30 h

17.30 h

INICI DEL PREGÓ.
En acabar, entrega del PREMI
CÀRMINA, a càrrec del Consell
De Cultura al SR. VALERIÀ
PUJOL
En acabar, SOPAR DE LA VILA
- preu 4€ que inclou entrepà a
escollir + beguda Venda de tiquets el mateix
dijous 27 de juny a partir de les
18h, a la Plaça de la Vila.

TEATRE NU – Teatre Arrossegat
de Catalunya
L’escenari del Teatre Arrossegat
es desplega davant dels ulls
del públic per oferir un teatre
popular, que s’inspira en l’art i
l’ofici dels còmics ambulants,
per representar a places i
carrers les històries més
conegudes i estimades del
repertori universal
A Can Figueres.

Seguidament...
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Seguidament...
Espectacle itinerant THE
WOLVES a càrrec de la FAM
Cia. De Teatre.
Aquests particulars “Llops”
convertiran la via pública en una
autèntica jungla del consum,
el poder, la fama i el status, a
ritme de batería on l’espectador
será la seva millor presa…
19.30 h
Espectacle de Circ Vincles amb
CIRC BOVER
A partir d’un senzill element,
canyes de bambú, es construeix
un espectacle amb l’objectiu
transmetre l’elegància i la
tècnica de les arts circenses, a
través d’un muntatge totalment
diferent els elements escènics
primaris es transformen, junt
amb les emocions, i entre elles
sorgeixen diferents números de
circ contemporani fins arribar
a la qualitat artística i tècnica
extrema.
A la plaça de L’Espolsada.
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20.45 h
CONTES PER ADULTS: El dit a la
llaga: allà on fa més mal i alhora
fa riure més. A càrrec de l’actriu
Jordina Biosca.
Històries d’aquelles que parlen
del govern, de vaques sagrades,
de la democràcia i de vells amb
escopetes a l’espatlla… Històries
per riure i per mossegar-se els
llavis… Riure per desdramatitzar
i viure les angoixes de la societat
amb una mica més d’alegria…
Successos tan inesperats que al
capdavall resulten tant o més
lògics que allò que suposadament
haurien d’haver estat.
Col·laboració amb la Biblioteca
Jaume Perich
Hi haurà cava i maduixes pel
públic.
A les escales de l’Auditori de
Can Figueres.
23.30 h
TOCA’M A BANDA
SENSE SAL i ORQUESTRA
DIVERSIONES.
Concerts de Bandes en directe.
A la Carpa del Parc Felicià
Xarrié.

Festa Major

DISSABTE
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’Esglèsia de Sant Pere
11.00 h
PREMIÀ DE DALT RODA, CORRE
I MULLA’T
Al Biciparc i la carretera dels
Sis Pobles. Servei de Bar
- CURSA IRON KIDS: Gran cursa
infantil. Veure cartell específic
amb horaris i categories.
Inscripcions gratuïtes a la web
www.ironkids.cat
- BICIPARC LA POMA: BTT, Salts
i Trial.
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18.00 h
ELS GEGANTS DE PREMIÀ
DE DALT organitzen LA
CONVIDADA.
A la Plaça de la Fàbrica, en
cas de pluja serà al Pavelló
Municipal
CERCAVILA: Recorregut: 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.
19.00 h
Convocatòria pels tikets, 20.00h
Inici PERE TAPES, el nostre
correbars particular, pels
establiments del nostre poble.
Acompanyats per la Banda
“Always Drinking Marching
Band”. Veure programació
específica.
Inici a la Plaça de La Fàbrica.

12.00 h

20.00 h

MULLA’T: Festa de l’Escuma
amb música, a càrrec de
Mobilparc, a la Carretera Dels
Sis Pobles

CONCERT DE FESTA MAJOR
amb l’ORQUESTA EXCELLANCE.
A la Carpa del Parc Felicià
Xarrié.

Festa Major

23.00 h
GRAN NIT DE BALL amb
l’ORQUESTRA EXCELLANCE.
Seguidament...
YO SUSPENDÍ EGB,
L’ORQUESTRA.
Després d’estar 20 anys al
capdavant d’una de les millors
orquestres de Catalunya,
l’Orquestra Metropol, enguany
ens presenten la seva nova
aventura, 150 minuts de música
ballable representativa de les
tres dècades prodigioses 70’s
80’s 90’s amb un repertori
totalment diferent a altres
formacions per tal d’oferir, com
sempre, un magnífic espectacle.
A la Carpa del Parc Felicià
Xarrié.

DIUMENGE
30 DE JUNY
10.00 h a 14.00 h
i de 16.00 h a 19.00 h
V FESTA DEL MOTOR: CIRCUIT
4X4 organitzada per Dalom
Motor.
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CIRCUIT D’EDUCACIÓ VIAL
organitzat per la Policia Local
de Premià de Dalt.
Al Camí del Mig – Polígon
Industrial Buvisa. Servei de
Bar amb entrepans.
11.00 h
TALLER D’ENSINISTRAMENT
DE GOSSOS CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
Al Parc de Can Verboom
14.30 h
PICNIC DE FESTA MAJOR
Veniu al Parc porteu el menjar
i dinem plegats !!! Nosaltres us
convidem al cafè i al cava.
Per postres, MÀGIA de
proximitat amb l’Il·lusionista
Gabi.
Al parc Felicià Xarrié.
17.30 h
ANTIPASTI a càrrec de El Que
Ma Queda de Teatre
L’Antipasti és un curiós
restaurant de carrer de menjar
italià, regentat per dos cuiners
especials: el Xef Marcelo

Festa Major

Mascarpone i el seu ajudant
Pepino Pepperoni.
Espectacle de màgia i circ, tot
a ritme de la millor música
italiana. Buon appetito!!
Al parc Felicià Xarrié.

Fecúndez de Sardanes cantades
per diverses Corals dels pobles
del Baix Maresme, “Verge
Marinera de La Cisa, CANTEM”
A la Carpa del Parc Felicià
Xarrié

18.30 h

22.30 h

TROBADA DE GUERRERS IBERS
I ROMANS. Al parc Felicià
Xarrié.

CORREFOC I CREMEM EL
MUNICIPI
Fem tronar el municipi. Focs
pels carrers amb el Diables i
l’Aranya…

19.00 h
GUERRA DE BOMBARDES
Volem que les guerres només
siguin de farina!!!
Ibers amb samarreta negre i
Romans amb samarreta blava
acabaran de blanc enfarinats.
Vine i tria la teva Tribu. No
pendrem mal i riurem molt.
Al parc de Can Verboom.
20.00 h
SARDANES a càrrec de la
COBLA CIUTAT DE TERRASSA
Presentació del disc d’en Josep

14

i Seguidament…
CASTELL DE FOCS a la Plaça de
la Vila
Inici a la Plaça de la Fàbrica, Riera
de Sant Pere, Plaça de la Vila.
A càrrec de DIABÒLICS
ANÒNIMS.

BONA FESTA MAJOR!!!

GAUDIM-LA AMB RESPECTE,
LLIURE DE VIOLÈNCIA!!!

Festa Major
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NORMES DE SEGURETAT
PARTICIPANTS CORREFOC
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.

17

Festa Major

18

Premià de Dalt 2019

19

Festa Major

20

Premià de Dalt 2019

21

Festa Major

22

Premià de Dalt 2019

23

Festa Major

24

Premià de Dalt 2019

25

