Descobreix les activitats que tenim preparades
i gaudeix del festival!

AJUNTAMENT

Premià de Dalt

L’Ulisses Fest s’estructura en 4 sessions:
Divendres 17 de setembre arrenca al vespre amb
la presentació a càrrec del popular foraster Quim
Masferrer; a les 21h, actuarà en David Ros; a les
22.15h la Suu i a les 23.30h, The Summer Lovers.
Paral·lelament, podreu tastar els productes Km 0
a càrrec d’establiments de restauració de Premià
de Dalt, a la primera edició de la mostra
gastronòmica.

Dissabte 18 de setembre al matí, us proposem
teatre musical amb “Ulisses al Palau de Circe”,
a càrrec de la Cia. Kamaleònics; la 2a edició de
la Mostra Gastronòmica i el concert infantil a
càrrec del reconegut grup “El Pot Petit”.

Dissabte 18 de setembre al vespre i nit,
començarem amb la 3a Mostra Gastronòmica
km 0, seguirem amb els concerts a càrrec
de Meritxell Neddermann i, tot seguit,
l’esperada actuació de Miki Núñez.
I per a tancar la nit de dissabte, sessió DJ
amb Guille Milkyway de La Casa Azul.

Diumenge 19, darrer dia de l’Ulisses Fest, és
el dia en què l’esport, el comerç i la gastronomia
són els protagonistes del festival.
Descobrireu la primera edició de l’Ulisses Market
-en col·laboració amb l’Associació de Comerciants
de Premià de Dalt-, seguirem amb la mostra
gastronòmica km 0 i amb la 5a edició de les
curses Ulisses Atac i Ulisses Kids.

Sabies que... Som un poble ple de tradicions!
A banda de l’Ulisses Fest, pots gaudir d’un munt d’activitats durant
tot l’any. N’hi ha per a tots els gustos i edats! Descobreix l’agenda
del poble i informa’t de totes les novetats a les nostres xarxes
socials.
@ajpremiadedalt
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Assabenta’t de la història! Aquí, a can Verboom,
l’any 1999 es va trobar el Plat d’Ulisses en una
intervenció feta a la finca. Una peça arqueològica
única al món, vinculada al viatge més mític de
l’antiguitat, l’Odissea. El plat és l’éix vertebrador
de l’esdeveniment.
És de ceràmica sigil·lada africana, data d’entre
la 2a meitat del s. IV i la 1a del s. V dC, i representa
una singular decoració amb escenes de “L’Odissea”
d’Homer. Concretament, Ulisses en el temple de
Circe i el Vaixell d’Ulisses atacat per la serp
Escil·la i temptat per les sirenes.

Aprofita la teva visita al festival per a…
Visitar el Museu de Premià de Dalt on s’exposa el Plat d’Ulisses.
Pots voltar pel poble i recórrer el nostre patrimoni històric i cultural
i descobriràs els llocs d’interès, les rutes i itineraris que ofereix
la vila.

Sirenes alades

Circe fent pocions
Ulisses amb l’espasa

Ulisses
La serp Escil·la

Respecta l'entorn i uneix-te al repte de reduir els
residus al màxim. Fem de l’Ulisses Fest un àmbit
sostenible!
Enguany afrontem el repte de reduir els residus i
fomentar l'economia circular, ens dones un cop
de mà?
Fes ús dels nombrosos punts de recollida selectiva
que hem instal·lat i dels materials biodegradables
i compostables amb els què servirem la majoria
d'aliments i begudes.
Tastar i gaudir és compatible amb el compromís
ambiental que tenim amb l’agenda 2030. En l'edició
2021, treballem per a reforçar la consciència
col·lectiva i aportar el nostre granet de sorra a
combatre el canvi climàtic.

Entre totes i tots, garantim l’Ulisses Fest lliure
de sexismes. Posem a la teva disposició el
Punt Lila de Premià de Dalt!
Aquest serà el primer esdeveniment municipal on
s'instal·larà el Punt Lila per a sensibilitzar, prevenir
i atendre possibles actituds masclistes o
comportaments sexistes en espais públics d’oci o
festius, amb la col·laboració de l'observatori
“Noctámbulas”. Es tracta d'una acció per a
garantir l'Ulisses Fest lliure de sexismes.
Aprofita la teva visita al festival per a...
Sumar-te a la nostra causa i assolir un Premià
de Dalt lliure de sexisme.

Tasta les sorprenents propostes gastronòmiques
km0 dels nostres restauradors locals a les tres
mostres gastronòmiques de l’Ulisses Fest:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Celleret
La Cuina de la iaia - Croquetes artesanes
Laura catering
Ca la Pilar
El Txoko de Premià de Dalt
La Botiga vegana
Cal Salao
Juliette cultura del pa
La Focaccia del Maresme
La Cooperativa PdD
La Maria de la Cisa
Quo Servis Cafè i Aigua
Enoturisme D.O Alella

A l’Ulisses Market amb l‘associació “El nostre
Comerç”, comptarem amb una important
representació del comerç local:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Animalons Veterinaris
Artenseda
Chic367
Fora de Sèrie
Inés Requena Ceràmiques
Juliette cultura del pa
L’Artesana
La Botiga vegana
La Focaccia del Maresme
La Maria de la Cisa
Laura catering
Merceria Ca la Teresa
Slow Beauty Mercè Molina

Aprofita la teva visita
al festival per a fomentar
el comerç de proximitat,
gaudir del producte de
la terra i de l’oferta
gastronòmica de qualitat
que ofereix Premià de Dalt.
Descarrega’t aquí la Guia
de restauració de Premià
de Dalt i la de productes
elaborats a la vila.
Descobriràs opcions
boníssimes!

VIU EL COMERÇ
DE PREMIÀ DE DALT!

Suma't a la vida saludable. Participa en les
proves esportives i respira aire pur en un entorn
natural. Ulisses Atac i Ulisses kids
Fes esport i i passa-t’ho d’allò més bé!
Et proposem dues proves esportives de repte i
superació com són la carrera de referència
"Ulisses Atac", una cronoescalada + descens d'alta
exigència, o la "Ulisses Kids" (enguany amb
novetats amb una cursa d'obstacles), en què tots
els infants guanyen. Els/les atletes guanyadors/es,
són coronats amb branques d'olivera, com es feia
a la Grècia antiga i cal destacar el "Premi especial
Ulisses" que premia qui ha aconseguit millor
temps a la cronoescalada + descens, fent un
sumatori d'aquests.

Aprofita la teva visita al festival per a descobrir i
gaudir dels espais naturals i esportius amb què
compta la vila. En pots fer ús durant tot l’any gràcies
al nostre clima mediterrani.
Aquests en són alguns. Suma’t a la vida saludable!

Gràcies, Gaudeix del festival!
@ajpremiadedalt
ajpremiadedalt
www.premiadedalt.cat
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