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Banderoles de Festa Major
Recordeu engalanar la vostra
finestra o balcó amb la banderola
de Festa Major que ja teniu a casa!
Si no en teniu podeu passar-la a
buscar gratuïtament:
Ajuntament de Premià de Dalt
Plaça de la Fàbrica , 1
de 9h a 14h de dilluns a divendres.

Només sí és sí

Premià de Dalt

LLIURE
D’AGRESSIONS!
Cada nit a la CARPA DEL FELICIÀ XARRIÉ
Disposareu d’un Punt Lila per oferir-te
ATENCIÓ en cas d’haver vist o patit una
situació d’abús o violència de caràcter sexista.

PUNT LILA

25

dissabte
XXX TROBADA DE

gegants

17:30 h

PATI DE SANT JAUME
PLANTADA DE GEGANTS

18:00 h

CERCAVILA FINS A LA PLAÇA DE LA VILA

18:30 h

PLAÇA DE LA VILA
MOSTRA DE BALLS
I ESTRENA DELS NOUS VESTITS DE L'ALTEMIR I LA BONADONA.

19:30 h

CERCAVILA DE CELEBRACIÓ
RECORREGUT: RIERA DE SANT PERE, CA LA TETA I CAN MALAGRIDA.

PARC FELICIÀ XARRIÉ
BALL FINAL DE TOTES LES COLLES

20:00 h

Colles participants: Gegants de Catalunya (ACGC), de l'Espluga de Francolí, de Llucmajor
(Mallorca), de Sant Feliu de Guíxols i de Vacarisses; gegants nous del Prat de Llobregat i de
Vilassar de Dalt; capgrossos i gegants vells de Premià de Mar i Colla Iluro de Mataró.
En cas de pluja, a l'Espai Santa Anna.
Nota: En motiu d'aquests actes no es podrà aparcar a la plaça de la Vila ni al Parc Felicià Xarrié.

27
18:00 h

dilluns
BIBLIOTECA JAUME PERICH I ESCALA
TALLER DE BANDERINS DE FESTA MAJOR
a càrrec d’Anna Nieto, de Talleret Craft

28

dimarts
PLAÇA MIL·LENARI- BARRI SANTA ANNA TIÓ

Revetlla de Sant Pere
21:00 h

Sopar popular organitzat pel Casal dels Avis Santa Anna-Tió

(cadascú ha de portar el seu sopar)
Cal fer reserva prèvia al Casal d’Avis– 607 118 374
TOT SEGUIT

Actuació de la Coral del Barri
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Inici
Festa Major

dimecres

11.45 h

ESGLÉSIA DE SANT PERE
TIRADA DE TRONS
ANUNCIANT L’INICI DE LA FESTA MAJOR

12:00 h

Ofici DE FESTA MAJOR

Missa Solemne amb motiu del nostre patró, Sant Pere.
VERMUT I BALLADA DEL GEGANTÓ PERE
19:15 h

ANADA AL PREGÓ

Els Gegants de Premià de Dalt sortiran del pati de Sant Jaume per
acompanyar les famílies, les Autoritats i els pregoners d’enguany.
19:45 h

TOC D’INICI (BALL DE GEGANTS)

PLAÇA DE LA FÀBRICA
20:00 h

Pregó DE FESTA MAJOR
A càrrec de l’Associació Can Vallerià,
amb motiu de la celebració de l’Any Valerià Pujol (1952-1992).

20:30 h

BATUCADA A CÀRREC DE NEW WAVE PERCUSSION
FINS AL PARC FELICIÀ XARRIÉ
PARC FELICIÀ XARRIÉ

21:00 h

XII FESTIVAL

Playbacks FM
Amb la participació de diversos grups de
menuts, joves i grans de Premià de Dalt.

30

dijous

PLAÇA DE LA FÀBRICA
17:00 h ESCAPE ROOM ITINERANT
Activitat familiar per descobrir l’entorn i el patrimoni del poble a través d’un
joc virtual d’Escape Room pels carrers del municipi. Porta el teu telèfon mòbil.
DE LA PLAÇA DE LA VILA
FINS ALS JARDINS DE CAN FIGUERES

18:00 h ACTUACIÓ FAMILIAR ITINERANT
RUM RUM TRASTO KARTS- Cia. Xip xap teatre
Una cursa de cotxes on pot passar de tot. Un conductor malvat para totes
les trampes que té a l'abast a un científic boig que, sap trobar solució a tots
els paranys. Tot això comentat per un speaker esportiu.

CAN FIGUERES
(ENTRADA PER L’ESCALA DAVANT LA BIBLIOTECA)

19:00 h ACTUACIÓ “UNA MICA DE TOT”

l’Escola Municipal de Música
Concert de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música.

20:00 h

JARDINS DE CAN FIGUERES
LLIURAMENT DELS PREMIS SANT JORDI 22
Concurs de fotografia popular a càrrec de l’Associació d’Artistes.

TOT SEGUIT

“LAS TRAVESURAS DE EROS”

RELATS ERÒTICS A CÀRREC DE SANDRA ROSSI

Basat en relats de Quim Monzó, Daniel Samper Pizano, Pedro Zarraluki i la
mateixa Sandra Rossi, que s’encarregarà de conduir l’activitat.
Hi haurà vi i fruits vermells.

PARC FELICIÀ XARRIÉ

21:00 h

Botifarrada de Festa Major
Entrepans de botifarra i refresc –5€

22:00 h

CONCERT DE Robert Poch
Presentació del nou disc Cicatriu, #siquetrio

23:30 h

WE DANCE BAND
Grup de versions de pop comercial, R&B actual, funk i disco.
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divendres

18:30 h PARC CAN VERBOOM
ACTUACIÓ FAMILIAR

CIA. LA BELLA TOUR
Quan el circ estava en auge i el públic aclamava les
habilitats dels i les acròbates així com el coratge de
domadors cada nit, els pallassos eren l’ànima de
l’espectacle fent riure tant a nens i nenes com a adults.
Ara gairebé ja no queden malabaristes, acròbates, ni màgia...
Només aquests dos pallassos i l’herència del circ dins una capsa. Dia a dia,
poble a poble, intenten, amb esforç, mantenir la tradició familiar per
aconseguir el seu objectiu:
la rialla del públic!

TOT Batalla d’aigua
SEGUIT IBERS I ROMANS
Aquest any la tradicional Guerra de bombardes
evoluciona cap a la batalla d’aigua, l’activitat més
refrescant de Sant Pere!
Com funcionarà? Aquests dies de Festa Major els
Ibers hauran de defensar-se dels atacs dels Romans!
Aquell dia hi haurà una batalla d’aigua que tindrà lloc a
Can Verboom. Es farà amb un doble objectiu: ibers i romans
hauran de defensar els seus tresors i preservar-los de robatoris i
saquejos de l’adversari. Al mateix temps ibers i romans hauran
d'aconseguir el tresor de l'adversari.
Tot i aconseguir preservar els tresors, si alguna persona íbera o romana
no queda ben remullada… tot l’equip perdrà la batalla!
És important que tothom es vesteixi amb els seus colors
per identificar els equips:
Ibers, de negre . Romans, de blau
Cal que tothom porti les seves armes per a remullar al contrari!
Que comenci la batalla d'aigua!

01

divendres

PLAÇA DE L’ESPOLSADA
20:00 h

Nit de l’esport

Lliurament de premis als esportistes més destacats de la temporada
2021 – 2022

NIT JOVE
INICI PLAÇA DE LA VILA – FINAL PLAÇA DE LA FÀBRICA
22:00 h

Correfoc viking
I CASTELL DE FOCS

A càrrec dels Diabòlics i Tabalers Anònims
de Vilassar de Dalt
Recorregut: Plaça de la Vila, Riera de Sant
Pere, Carretera de Premià de Mar, Carrer Josep
Maria de Sagarra, carrer del Mar, Riera de Sant Pere
i plaça de la Fàbrica.
La nit es tornarà més nòrdica que mai quan el cel s'encengui amb el
nostre foc. El món cremarà i Thor picarà tan fort la seva enclusa que
creureu que el cel us cau a sobre. I quan les flames s'alcin cap al cel i tot el
món sigui regnat pel caos i la destrucció, Odin riurà i ens mirarà amb el
seu ull; obrint-nos així les portes del Valhalla, on restarem lluitant
eternament esperant el Ragnarok... que potser serà avui.
*Consulteu les normes de seguretat que trobareu al final d’aquest programa.

PARC FELICIÀ XARRIÉ
23:00 h

Dj’s Petter Huelts
& Willow vsound
+ Dj trapella
Arriba la Nit Jove! Amb les actuacions
dels DJ’s que ens faran ballar, durant la nit més
jove de la Festa Major de Sant Pere. Hi sonaran totes
les cançons que més us agraden i el ritme no s’aturarà fins
ben entrada la matinada!

02

dissabte

ZONA PAVELLÓ POLIESPORTIU

8:00 h

Esport i Aigua
MATÍ D’ACTIVITATS ESPORTIVES

8-9h

2A CRONOESCALADA CICLISTA

9:00 h

Inscripció gratuïta a www.fumlee.cat
Recollida de dorsals
SORTIDA

9:00 h

CLOENDA DE TEMPORADA ESPORTIVA DE PATINATGE

10:00 h

A CÀRREC DE TEAM FUMLEE

A càrrec del Club Patinatge Artístic Premià de Dalt
GIMCANA AL VÒLEI PLATJA

Vine a conèixer les nostres pistes
A càrrec del Club de Vòlei Platja de Premià de Dalt.
10:00 h

BICI PARC LA POMA

Exhibició de diferents modalitats,
masterclass / scooters (patinets), BMX/Mountain bike.
11:00 h

TORNEIG FESTA MAJOR 3X3

per a totes les categories
A càrrec del Club Bàsquet Premià de Dalt.
Us podeu inscriure aquest mateix dia.
RIERA DE SANT PERE, DAVANT DE CAN VERBOOM
11 - 14 h

Súper tobogan d’aigua
FESTA DE L’ ESCUMA

12:30 h

TORNEIG DE MARES I PARES amb els fills/es

A càrrec del Club Voleibol Premià de Dalt- Maresme.

02
16:00 h ACTIVITATS ESPORTIVES

A càrrec del Club Futbol Sala Premià de Dalt
20:00 h FESTA AL CLUB DE TENNIS PREMIÀ DE DALT

durant la tarda, amb la presència de Suli DJ
CLUB DE TENNIS
TORNEIG DEL 29 DE JUNY I 3 DE JULIOL,

Amb l’objectiu de fomentar l’esport, la salut, i l’oci.
Informació i inscripcions:
www.clubdetennispremiadedalt.com

11:00 h

Repintat

DE LA BASSA DE LA RIERETA

Aquesta Festa Major i durant tot
aquest any, comemorem els 70
anys del naixement d’en Valerià
Pujol, i els 30 de la mort del poeta,
narrador i agitador cultural i polític.
Valerià Pujol (Premià de Dalt, 1952-1992).
Per aquest motiu l’artista Àlex Lòpez Garrido
tornarà a pintar un vers d’en Valeri que tornarà a lluir
durant tota la Festa Major de Sant Pere.
“Ara i ací l’esfera del record
fidels els mots de l’aigua que no brolla.”
Valerià Pujol

dissabte

02

dissabte

MIRADOR DEL MARESME
18:00 h

Ballada de sardanes
A CÀRREC DE COBLA CIUTAT DE TERRASSA

Presentació del 3r disc de sardanes cantades
a càrrec del Sr. Josep Fecúndez.
PARC FELICIÀ XARRIÉ
18:30 h

Corre-bars “PERE TAPES”

El nostre correbars particular,
pels establiments del poble.
Amb l’actuació de l’ “Always Drinking Marching Band”.
17.00 h > Convocatòria pels tiquets
Tiquets de participació limitats - 16€
20:00 h

Concert PER A LA GENT GRAN

a càrrec de l’Orquestra “Yo suspendí EGB.”

23:30 h

Yo suspendí EGB
ORQUESTRA/ BALL

Després d’estar 20 anys al capdavant d’una de les millors
orquestres de Catalunya, l’Orquestra Metropol, enguany ens
presenta la seva nova aventura, 150 minuts de música ballable
representativa de les tres dècades prodigioses 70’s 80’s 90’s.
A
CONTINUACIÓ

Carlos Giribet & Dj Desastre

Carlos Giribet ha punxat a les millors sales del país, essent DJ
resident a moltes sales! Versàtil i eclèctic repassarà un munt de
hits que us faran ballar a ritme de Rock, Disco, House, on hi
trobareu els aspectes més frescos i llatins de la música electrònica.
DJ Desastre ve preparada per fer-nos cantar i ballar durant tota la
nit fins que ens facin mal els peus i quedem afònics! Diu no tenir
un estil marcat i que punxa allò que li ve de gust per a fer-nos
gaudir junts d’una nit increïble de Festa Major!

03
9 - 14 h

diumenge

BARRI DEL REMEI

Torneig social

DEL CLUB DE PETANCA DEL BARRI DEL REMEI

POLÍGON BUVISA
10:00 h

Festa del motor
CIRCUIT 4X4

Organitzat per Dalom Motor. Hi haurà servei de Bar amb entrepans

PARC FELICIÀ XARRIÉ

14:00 h

Pícnic DE FESTA MAJOR

Veniu al parc, porteu el menjar i dinem plegats!!!

PARC FELICIÀ XARRIÉ
CLOENDA DE LA FESTA MAJOR
18:00 h

20:30 h

Els Superherois
Actuació musical familiar

Lildami

Actuació musical jove
PLAÇA LA FÀBRICA

22:30 h

Piromusical

Espectacle de foc i llum
amb la música més actual,
per acomiadar la Festa Major de Sant Pere.
Veniu a veure l’espectacle
amb família i amics!

Normes de seguretat pel correfoc
PER ALS PARTICIPANTS
Dur 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.
Calçat adequat (esportiu, de muntanya, etc.)
Tenir cura de tapar-se les orelles per disminuir els sorolls de les explosions pirotècniques.
No demanar aigua als veïns.
No encendre foc ni fumar a prop de les bosses o contenidors del material pirotècnic.
Obeir les indicacions dels serveis d’ordre públic i de sanitat.
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 el cas de patir cremades, dirigir-se immediatament als punts d’assistència sanitària.
En cas de perill, seguir les instruccions dels diables.
PER ALS VEÏNS I COMERCIANTS:
Retirar tots els vehicles dels carrers de l’itinerari.
Abaixar els portals metàl·lics o persianes en els edificis que en disposin.
Protegir els vidres de les finestres, portes i aparadors amb cartrons 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 els pas dels actors,
organitzadors i participants al correfoc.
Agraïment especial a l’ADF de Premià de Dalt.

