
Descobreix les activitats que tenim preparades 

i gaudeix del festival!  

Entrades i abonaments a:

premiadedalt.ticketara.comAJUNTAMENT
Premià de Dalt

premiadedalt.ticketara.com
premiadedalt.cat
https://premiadedalt.ticketara.com/


L’ULISSES FEST S’ESTRUCTURA EN 4 SESSIONS.

Divendres 16 de setembre arrenca al vespre amb 

el concert de la premianenca Núria Cortacans, a les 

20.00 h. Tot seguit, actuarà el grup emergent Lal’ba; 

a les 22.00 h l’esperat concert de Doctor Prats i a les 

23.30 h, Amable DJ, resident a Razzmatazz. 

Paral·lelament, podreu tastar els productes Km 0 

a càrrec d’establiments de restauració de Premià 

de Dalt i rodalia a la primera edició de la mostra 

gastronòmica.



Dissabte 17 de setembre al matí us proposem la 

2a edició de la Mostra Gastronòmica, un conjunt 

de jocs sostenibles, i a les 12.00 h, el concert 

familiar a càrrec del reconegut grup Xiula.

Dissabte 17 de setembre al vespre i nit, 

començarem amb la 3a Mostra Gastronòmica, 

a les 20.30 h, seguirem amb el concert a càrrec 

de Ginestà i, a les 22.30 h, ens visitarà la gira 

“30 anys ben endins” de Sopa de Cabra. 

I per a tancar la nit de dissabte, sessió DJ amb 

Miqui Puig de Los Sencillos.





Diumenge 18, darrer dia de l’Ulisses Fest, és 

el dia en què l’esport, el comerç i la gastronomia 

en són els protagonistes.

Descobrireu la segona edició de l’Ulisses Market 

-en col·laboració amb l’Associació de Comerciants

de Premià de Dalt- seguirem amb la mostra

gastronòmica km 0, jocs sostenibles per a infants i

amb la 6a edició de les curses Ulisses Atack 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! 

Informa’t de totes les novetats a les nostres xarxes socials. 

                           

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’eix vertebrador 

de l’esdeveniment. 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.

@ajpremiadedalt                  Premia de Dalt Media Oficial

https://twitter.com/ajpremiadedalt?lang=es
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Sirenes alades

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.

La serp Escil·la

Ulisses

Ulisses amb l’espasa

Circe fent pocions

https://museuslocals.diba.cat/agenda/museu/3187962/640


Respecta l'entorn i uneix-te al repte de reduir els 

residus al màxim. Fem de l’Ulisses Fest un àmbit 

sostenible!

En el context d’emergència climàtica, hem 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 què servirem la majoria 

d'aliments i begudes. 

Tastar i gaudir és compatible amb el compromís

ambiental que tenim amb l’Agenda 2030. A l'edició 

2022, 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!

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.

https://www.facebook.com/ObservatorioNoctambulas/


Tasta les sorprenents propostes gastronòmiques 

km 0 dels nostres restauradors a les tres mostres 

gastronòmiques de l’Ulisses Fest:

• BAR RESTAURANT BUVISA

• CERVESERIA GLOPS

• EL BALCÓ DE PREMIÀ DE DALT

• EL CELLERET

• EL TXOKO DE PREMIÀ DE DALT 

• ENOTURISME TERRA DE LA PANSA BLANCA

• LA BOTIGA VEGANA

• LA CUINA DE LA IAIA

• LAURA CATERING

• QUO SERVIS / TRACTAMENT ECOSOSTENIBLE DE L'AIGUA

• RESTAURANT ATAHUALPA

• SYNERA CERVESA ARTESANA

www.premiadedalt.cat


A l’Ulisses Market comptarem amb una 

important representació del comerç local:

• ART EN SEDA BY ANNA ALBERT

• CERVESERIA GLOPS

• DEMAR

• E.D. ORIGINALSHOP

• FORA DE SÈRIE

• LA BOTIGA VEGANA

• LA FLOR

• MASIA CAN RODA VINYES I VINS

• MERITXELL POCH  

• MERCÈ MOLINA - SLOW BEAUTY

• MERCERIA CA LA TERESA

• QUO SERVIS

• RESTAURANT ATAHUALPA

• SENSACIONS NAILS & RELAX

• www.misabalorios.es

Aprofita la teva visita 

al festival per a descobrir

el comerç de proximitat, 

gaudir del producte de 

la terra i de l’oferta

gastronòmica de qualitat 

que ofereix Premià de Dalt. 

Descobriràs opcions

boníssimes!

VIU EL COMERÇ
DE PREMIÀ DE 
DALT!

MEDICINA TRADICIONAL
XINESA

TRACTAMENT ECOSOSTENIBLE 
DE L'AIGUA

Lorem ipsum

AMB EL SUPORT DE:

https://www.facebook.com/elnostrecomercpdd/videos/1019089098502041


Suma't a la vida saludable. Participa en les proves 

esportives i respira aire pur en un entorn natural. 

Ulisses Atack (inscripció) i Ulisses kids (gratuïta).

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 Atack" una cronoescalada + descens d'alta 

exigència, o la "Ulisses Kids", on tots els infants 

guanyen. 

Els/les atletes guanyadors/es, són coronats/des amb 

branques d'olivera, com es feia a la Grècia antiga i cal 

destacar el "Premi especial Ulisses" a l’esportista 

que assoleix millor temps a la cronoescalada i al 

descens, fent un sumatori d'aquests.

http://www.7sports.es/ulissesatac/
http://www.7sports.es/ulissesatac/


Ullisses Fest és possible gràcies a l’impuls de 

l’Ajuntament de Premià de Dalt, les subvencions 

de la Generalitat de Catalunya i Diputació de 

Barcelona, i l’aportació d’empreses que aposten 

per la cultura, el patrimoni, l’esport, la sostenibilitat, 

la restauració, el comerç i la promoció de la nostra 

vila.

ESPÒNSOR PRINCIPAL ESPÒNSORS COL·LABORADORS ESPÒNSORS PRODUCTE

@AccioClimaDiba

AMB EL SUPORT DE:

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

ORGANITZA:

https://premiadedalt.ticketara.com/


AJUNTAMENT
Premià de Dalt

ELS ESPÒNSORS 
DE L' ULISSES FEST 2022



Labbox és una empresa referent en el subministrament 
de productes i serveis per laboratoris de tot el món. Les 

-
cats a Premià de Dalt.

-

a complir els seus tres compromisos: oferir 

fer el lliurament de forma ràpida i crear 

-

-

www.labbox.com

Labbox Labware S.L. 

Barcelona

www.labbox.com


Matinée Group es una productora de ocio especializada en la organización de festi-

vales y eventos, fundada el año 1997 en Barcelona.

A lo largo de sus más de dos décadas de historia, se ha consolidado como un referen-

te indispensable de la escena de club, alcanzando una proyección internacional sin 

precedentes. Desde su creación, Matinée Group se ha mantenido fiel a su misión de 

ofrecer fiestas innovadoras e inclusivas para todo tipo de público.

Matinée Group organiza, entre otros, festivales como Circuit Festival y Matinée 

Easter Weekend; así como la gira mundial de fiestas Maatinée World Tour, presente en 

más de 50 países. Desde su creación, este grupo promotor pionero ha organizado 

fiestas en todo el mundo: desde Asia hasta Oriente Medio, pasando por todos los 

países europeos e incluyendo las principales ciudades de Latino-América, Estados 

Unidos y Canadá.

Matinée Group organiza shows espectaculares, llevando la mejor experiencia de club 

a los eventos más prestigiosos del mundo, trabajando codo con codo con empresas, 

promotores y agencias internacionales para crear, más que fiestas, recuerdos únicos 

capaces de entusiasmar a todos y cada uno de sus asistentes, vengan de donde 

vengan y sean como sean.

El nacimiento de Matinée Group hace 25 años marcó un antes y un después en la 

escena internacional de los grupos promotores de ocio. Su fundador, Manuel Soria, 

empezó su trayectoria trabajando en los clubs más punteros de la ciudad de Barcelo-

na y siempre ha mostrado su compromiso con esta industria, indiscutible motor turís-

tico y generador de empleo tanto a nivel local como fuera de nuestras fronteras. Así 

mismo, el compromiso social de este profesional icónico de la industria ha hecho 

posible que Matinée Group sea pionera en acciones de responsabilidad corporativa, 

en colaboración con las entidades sin ánimo de lucro más reputadas de España.

www. matineegroup.com

LA HISTORIA 
DE MATINÉE 
GROUP

www. matineegroup.com


 
 
 
 

 
Agbar és la companyia del sector del medi ambient que presta serveis de gestió del cicle de 
l’aigua a 1,37 milió de llars, empreses i administracions de més de 300 municipis de Catalunya i 
Balears. 
 
El nostre model es basa en l'excel·lència del servei, amb una ferma aposta per la innovació 
tecnològica constant i l'ús sostenible dels recursos. Som especialistes en tots els processos del 
cicle integral de l’aigua, des de la captació fins al retorn al medi, i en la nostra gestió és una peça 
essencial el compromís amb la sostenibilitat i amb les persones. 
 
Treballem per fer realitat la transició ambiental, amb l’impuls de la reutilització de l’aigua dins d’un 
model d’economia circular i la innovació per respondre als reptes globals. Agbar és un referent 
en la gestió de l’aigua per aportar solucions i continuar avançant per assolir els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible, ajudant les persones a millorar la seva qualitat de vida, protegint 
la seva salut i contribuint al creixement econòmic sostenible, a través de l’aposta per una 
reconstrucció verda i inclusiva, l’ocupació de qualitat i la solidaritat. 
 
Millorem el futur de les persones amb una gestió l’aigua i els recursos naturals de manera 
sostenible: 

 Cuidem el nostre entorn: 
Cuidem el planeta i les persones. Impulsem la transició ecològica. Ens impliquem amb 
el medi ambient i la preservació dels recursos.  

 

 Posem les persones al centre 
Ens esforcem per assolir l’excel·lència en la nostra activitat al servei de la ciutadania. 
Així posem les persones al centre de la nostra activitat i garantim l’accés a l’aigua a 
tothom sense deixar ningú enrere. 

 

 Innovem per anticipar-nos al canvi 
Ens avancem als canvis per donar resposta als reptes que tenim al davant. Apliquem la 
millora contínua per arribar allà on ens necessiten. 

 

 Som persones compromeses 
Treballem en equip i fomentem el respecte, la comunicació i la col·laboració. Potenciem 
la diversitat i promovem el talent de les persones que formem la companyia. 

 
 
EL COMPROMÍS D’AGBAR: 
Garantim el subministrament d’aigua a tothom i fem una gestió sostenible d’aquest recurs escàs. 
Però, el nostre compromís va més enllà d’aquest servei essencial. 
 
Des d’Agbar, impulsem el cicle social de l’aigua: un model basat en la qualitat, la innovació, 
l’excel·lència, la sostenibilitat i la solidaritat, on el benestar de les persones és la nostra prioritat. 
Així és com contribuïm al desenvolupament sostenible del planeta, alhora que vetllem per la 
qualitat de vida de la ciutadania. 
 
 
 

 

https://www.agbar.es/


Concessionari Oficial 
Volvo a Mataró

Concessionari Oficial
SEAT, CUPRA a Barcelona, Martorell, 
Igualada, Blanes, Badalona i Mataró

Descobreix el nostre stock

www.gruplesseps.com


C40
VOLVO

XC40
VOLVO

XC60
VOLVO

www.gruplesseps.com


Ibiza
SEAT

Arona
SEAT

MO 125
SEAT

Ateca
SEAT

www.gruplesseps.com


Formentor
CUPRA

Born
CUPRA

www.gruplesseps.com


www.gruplesseps.com  |  www.volvocarsmataro.com

LESSEPS MOTOR

Ventas: 93 285 75 75
Cita previa y taller: 93 285 75 85

info@gruplesseps.com

Av. Vallcarca 77 08023 Barcelona

MARTORELL MOTOR

Ventas: 93 776 92 40
Cita previa y taller: 93 776 92 47

info@gruplesseps.com

Avinguda Pau Claris, 44 08760 Martorell

ABADALONA

Ventas: 93 113 60 23
Cita previa y taller: 93 117 61 00

info@gruplesseps.com

C/ Acer, 10 08915 Badalona

ABLANES

Ventas: 93 113 60 23
Cita previa y taller: 93 117 61 00

info@gruplesseps.com

Carretera de acceso a la Costa Brava, 38, 
17300 Blanes (Girona)

MARESME LESSEPS

Ventas: 93 798 60 67
Cita previa y taller: 93 776 92 47

info@gruplesseps.com

Ctra de Barcelona Nacional II, 40-42 
08302 Mataró

www.gruplesseps.com


     TRACTAMENT D’AIGUA DE FORMA 

ECO-SOSTENIBLE 

• Dispensadors d’aigua perfecte per beure,

freda i freda gasificada, aplicacions

professionals i domèstiques.

• Inhibidors permanents de cal, sense

manteniment ni desperdici d’aigua,

electricitat o sal.

• Filtratge i purificació d’aigua, potabilització i

millora de la qualitat d’aigua de pous.

• Desinfecció i neteja mitjançant Ozo O3

aplicacions professionals i domèstiques.

Amb la protecció del planeta, no podem ser 

actors passius, aportem solucions reals 

que ajuden a l’ Eco-sostenibilitat en el dia a 

dia. www.quoservis.com

https://quoservis.com/


MOSTRA GASTRONÒMICA Km 0

SOPA DE 
CABRA

GINESTÀNÚRIA 
CORTACANS

JOCS INFANTILSLAL’BA

DOCTOR 
PRATS

30 ANYS BEN ENDINS

XIULA

DJ AMABLE MIQUI PUIG DJ

SESSIÓ 1 DIVENDRES 16 TARDA-NIT

SESSIÓ 4 DIUMENGE 18 MATÍ

SESSIÓ 2 DISSABTE 17 MATÍ SESSIÓ 3 DISSABTE 17 TARDA-NIT

 6a 
ED

ICI
ÓPREMIÀ DE DALT

ULISSES FEST
16 /17 / 18 
de setembre
PARC DE CAN VERBOOM

MOSTRA GASTRONÒMICA Km 0 MOSTRA GASTRONÒMICA Km 0MOSTRA GASTRONÒMICA Km 0

CURSA ULISSES ATACK
CURSA ULISSES KIDS
JOCS SOSTENIBLES
ULISSES MARKET, DJ...

AJUNTAMENT
Premià de Dalt

ORGANITZA:

AMB EL SUPORT DE:

22.30 h

20.30 h12.00 h20.00 h

21.00 h

23.00 h

24.30 h 24.30 h

ESPÒNSOR PRINCIPAL ESPÒNSORS COL·LABORADORS

OBRIM PORTES / SESSIÓ 1 (19,30 h) / SESSIÓ 2 (11,00 h) / SESSIÓ 3 (19,30 h) / SESSIÓ 4 CURSA ATACK (8,00 h), MARKET I MOSTRA (10,00 h), KIDS (11,00 h)

ESPÒNSORS PRODUCTE

@AccioClimaDiba

http://7sports.es/ulissesatac/inscripcions.php

Gratuïta

Entrades i abonaments a la venda a: premiadedalt.ticketara.com  

PEL CANTÓ
BO TOUR

08.00 h

premiadedalt.ticketara.com


Gràcies, gaudiu del festival!  

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. 

Suma’t a la vida 
saludable!

@ajpremiadedalt                        Premia de Dalt Media Oficial

www.premiadedalt.cat

ulissespremiadedaltajpremiadedalt   
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Premià de Dalt
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