




Benvolguts premianencs,
Benvolgudes premianenques,

Premià de Mar ja es comença a vestir de Festa Major, el moment més esperat de 
tot l’any. Els pirates ja són cada més a prop, i quan menys ens ho esperem desem-
barcaran a les nostres platges. Una vegada més, la nostra vila quedarà sotmesa, 
per uns dies, al domini pirata i la festa i la  disbauxa s’estendran per tots els racons. 
La calma, però, tornarà un cop els premianencs aconsegueixin expulsar els pirates, 
que tornaran a marxar per mar.  

La Festa Major és el moment de gaudir del poble, de sortir al carrer. Són dies que 
conviden a passejar, a retrobar-nos amb els amics i la família i recórrer plegats tots 
els carrers de Premià per participar de la festa. Des de la Regidoria de Festes, junta-
ment amb la Comissió de Festes,  entitats i voluntaris, han organitzat un programa 
farcit d’actes i moments de diversió, un programa que, malgrat l’impàs polític pro-
vocat per les recents eleccions municipals,  ha estat elaborat amb molt d’esforç  i 
molta il·lusió i que està pensat per a tots els gustos i totes les edats. 

Com a alcalde, però també com a premianenc, us convido a tots a participar de 
la festa, aquesta festa tan nostra que amb el pas dels anys hem aconseguit, entre 
tots, que sigui un pol d’atracció de pobles i comarques veïnes. Feu tots els possi-
bles per a passar-ho bé i intentar, en la mesura possible i sense oblidar el civisme, 
que per uns dies les rialles i els  bons moments ens permetin oblidar les preocupa-
cions i les situacions difícils.  

Bona Festa Major!

Miquel Buch i Moya
Alcalde

Benvolguts premianencs,
Benvolgudes premianenques,

Enguany tornem a estar de celebració. Perquè enguany celebrem el quinzè aniversari 
d’aquella idea que van tenir un grup de premianencs, d’escenificar un desembarcament 
pirata barbaresc. Per descomptat, aquella idea inicial –amb els lògics dubtes inicials, i 
fins amb alguns petits anacronismes històrics- s’ha anat enriquint en quantitat i qualitat 
a força de treball. 

La Comissió de Festes ha esdevingut sortosament força heterogènia, i ara podem dir 
que es tracta majoritàriament d’unes persones il·lusionades que treballen per a la festa 
durant bona part de l’any. Els pirates i premianencs, simbolitzats per la història personal 
–i arquetípica- de l’Ester, l’Omar i en Martí, han arrelat profundament en la nostra so-
cietat, tant que han esdevingut no tan sols un símbol d’identitat del nostre poble, sinó 
també un element de cohesió social. I això és així perquè gairebé tothom participa en els 
actes de Festa Major, bé com a pirata, bé com a premianenc. D’aquesta manera, ni que 
sigui per uns dies, Premià de Mar torna a ser una mica aquell poble mariner d’abans. 

Malgrat aquests bons desitjos, i per descomptat la bona voluntat de tothom que integra 
les diferents comissions i grups de treball, patim un període de recessió econòmica que 
ens obliga a contenir molt la despesa. Però aquesta circumstància, que pot semblar 
negativa pel que fa a certes qüestions, és positiva perquè ha contribuït a crear encara 
més unió entre aquelles persones que dediquen part del seu temps de lleure a treballar 
pel gaudi dels altres. Perquè la festa, malgrat tot, s’ha volgut tirar endavant i tothom està 
disposat a fer l’esforç que calgui per tal que així sigui. 

Permeteu-me, doncs, que us saludi en la meva estrena com a regidor de Cultura agraint 
la gran feina feta tant per les entitats com per les persones voluntàries, que han treballat 
incansablement per la nostra festa més grossa. Sense ells no hagués estat possible 
arribar a bon port.

Premianencs, premianenques, visca la Festa Major!       

Eloi Maristany Vila
Regidor de Cultura



sinopsi de la festa



Un any més, Premià de Mar es veurà envaït pel pirata Omar i tota 
la seva tripulació. Esperant la seva arribada els premianencs, amb 
en Martí al capdavant, intentaran impedir la seva entrada al poble i 
defensaran  tots els ciutadans.

La cercavila dels vilatans es desplaçarà a la platja per començar la 
festa. Un gran espectacle, amb les danses i el so dels trabucaires, 
esperen amb impaciència la seva arribada. Un mar de foc il·luminarà 
la costa del Maresme i ens alertarà de l’entrada dels vaixells i, per 
tant, de la preparació de les armes dels premianencs.

La lluita ha començat, però un any més en Martí i l’Ester no es deixa-
ran agafar tan fàcilment i dificultaran el pas dels pirates, juntament 
amb tota la seva colla, al davant de la cercavila.

Un cop a terra, els pirates es concentraran al carrer Sant Francesc 
i començarà la desfilada amb gegants, timbalers i malabars, tot su-
perant els paranys que en diferents punts del poble els premianencs 
han preparat. 

La plaça de l’Ajuntament serà l’escenari de la victòria del pirata Omar 
i la seva colla de salvatges pirates, ben entrenats per saquejar les 
diferents cases del voltant i aconseguir com a presonera l’Ester. De-
safiarà en Martí, que vol salvar la seva estimada, lluitant per salvar el 
seu honor. Guanyarà l’Omar, que hissarà la bandera pirata al balcó 
de l’Ajuntament i farà pública la conquesta del poble durant tots els 
dies de la Festa Major.

L’Omar convidarà  tothom a seguir desfilant cap a la plaça dels Paï-
sos Catalans, on el cap dels pirates serà homenatjat amb un gran 
espectacle. La festa continuarà amb un concert a la platja.

Tot s’ha conquerit? No. Els carrers de l’Eixample, de Miquel Mora-
gas, de la Plaça i de Miquel Moragas han superat la batalla i la gran 
majoria de premianencs s’han fet forts al nucli antic del poble, de-
corat com un poble pescador de l’època mercès a l’esforç dels seus 
veïns, que durant mesos l’han guarnit. Una mostra d’oficis artesans, 
que paga la pena visitar, ajuda a crear ambient. 

Però, la lluita no s’acaba aquí. Hi ha altres llocs del poble on s’han 
amagat armes i on la resistència fa trobades clandestines. Els pre-
mianencs no es rendiran fàcilment... Enguany la Revolta premianen-
ca vol ser molta revolta, i acabarà amb una gran batalla! I també hi 
haurà diverses colles de pirates i de premianencs que competiran!

També a la plaça Mercè Rodoreda es fa el tradicional mercat 
d’esclaus entre la canalla. Allà els pirates subhastaran els premia-
nencs que van agafar com a esclaus durant el desembarcament. 
Paral·lelament es faran els jocs pirates: corda, lluita sobre una fusta, 
ràtzies... Per passar-s’ho d’allò més bé.

La batalla final s’acosta. Els premianencs es concentren a la plaça 
Nova per agafar forces tot menjant síndries, mentre que els pirates 
ho fan a la plaça dels Escacs i mengen melons. 

Mentrestant, el pirata Omar està a punt de celebrar la seva unió amb 
l’Ester. Però els premianencs estan decidits a impedir-ho. Comencen 
les provocacions entre tots dos bàndols. La tronada indica l’inici de 
la lluita a la plaça dels Països Catalans. La batalla de farina i la remu-
llada estan assegurades. Però poc s’imaginen els pirates que l’últim 
dia de les festes els premianencs contraatacaran, alliberaran l’Ester i, 
després d’una impressionant batalla de farina i aigua, recuperaran la 
seva bandera i expulsaran els pirates al mar. Sic transit gloria mundi!
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Guia ritual de la Festa
Per participar activament us  heu de vestir de
pirates o de premianencs:

Premianencs: Pantalons de cotó o pana amb la part 
inferior recollida, camisa blanca, faixa de color, espardenyes, 
barret de palla i mocador al coll.

Premianenques: faldilla llarga, brusa amb escot de barca, 
faixa i/o davantal, mocador al coll o al cap i espardenyes.

Pirates: Pantalons bombatxos, camisa ampla de colors 
vius, faixa o cinturó ample, turbant berber (fez) o mocador, 
gel·labes, botes o babutxes. Si us plau, eviteu al màxim 
les indumentàries del tipus dels pirates caribenys.

Punts a tenir en compte

Aquest any es farà la Novena Cursa de Pirates i Premianencs a Pèl. Com 
sempre, l’objectiu d’enguany és passar-nos-ho d’allò més bé. 

No oblideu que el símbol dels premianencs és un sol i el dels pirates una 
mitja lluna.

Si podeu, el dia de la batalla aguanteu les ganes d’atacar fins que no s’hagi 
produït l’intercanvi de presoners. Especialment, quan l’Ester, segrestada per 
l’Omar, torni amb els premianencs de la mà d’en Martí, que lluitarà pel seu 
amor contra el pirata dolent i tota la seva trepa.

En aquesta edició de la Festa Major hi haurà, com en altres ocasions, algu-
nes novetats, motivades per un lògic sentiment de renovació que farà que 
la imaginació i les ganes de tots plegats tirin endavant, una vegada més, un 
projecte que engresca  molts premianencs. 

Participeu de la Festa Major, no us la podeu perdre. Amb la participació de 
tothom la farem ben gran! 

Durant la Festa Major, programació especial de Ràdio Premià de Mar 
95.2 FM. Seguiment dels actes les 24 hores del dia. Des dels estudis de 
l’emissora amb connexions en directe al carrer.

Més informació a www.premiapirata.org



L’aigua i la Festa Major
Hi ha persones convençudes que la nostra festa major és la “festa de l’aigua”. Malgrat que això no és estrictament cert, 
és veritat que l’aigua hi juga un paper lúdic. Però amb aquesta excusa de vegades es produeixen actituds incíviques 
que fins i tot han arribat a ocasionar danys físics a les persones que assisteixen a determinats actes, com per exemple 
el Desembarcament Pirata. 

L’organització us demana que no llanceu aigua des de les finestres ni des dels balcons de les cases al públic de les cer-
caviles, menys encara mitjançant galledes, palanganes o mànegues. Perquè així s’han arribat a causar danys i lesions, 
tant a les persones assistents com a les figures populars (gegants, capgrossos...) que actuen a les diferents cercaviles.

Si porteu pistoles d’aigua, procureu no ruixar indiscriminadament a tothom, ja que molta gent assisteix a l’acte com a 
espectador, sense voler mullar ni ser mullat. 

L’organització de la Festa Major us prega, doncs, que no malbarateu l’aigua, i que tingueu compte amb el seu ús per 
tal de no ferir la sensibilitat de ningú. D’aquesta manera la festa ho serà de veritat per a tothom. 

Per aquesta raó, hem marcat amb el símbol           els actes del programa on cal ser respectuós amb l’ús de l’aigua.
Gaudim de l’aigua, però amb seny!

Moltes gràcies.
 



La BOTIGA
de la Festa Major

Samarretes
Arracades
Penjolls
Cintes porta-mòbils
CD’s amb l’himne pirata i premianenc
Gots
Còmics
Conte “Moros a la costa!
Conte “Secret, secret! L’Horta Farrerons té un secret!
Conte “Onades i flors
Memo “La Festa a Premià
Bosses-motxilles
Barret de palla
Encens
Pin
 

Horari de la botiga:

Dissabte 2 18.00 a 21.00 h
Diumenge 3 18.00 a 21.00 h
Dilluns 4 11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Dimarts 5 11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Dimecres 6 11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Dijous 7 11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Divendres 8 11.00 a 13.30 h i 18.00 a 21.00 h
Dissabte 9 11.00 a 13.30 h i 18.00 a 22.30 h
Diumenge 10 09.00 a 14.00 h
 

Es podran adquirir les entrades del Ball de gala i
tiquets de la Botifarrada, de la Paella i de l’Atracabars

Centre Cívic (c/Esperança, 19) - www.premiapirata.org



Els més atlètics fan la tradicional cursa, els previsors s’estampen la bandera.
Els grups d’amics s’intenten classificar per la Nit de Colles... 

No en tenim prou amb 5 dies! Els premianencs tenim ganes de festa!
I el Seguici nocturn i l’Euforia ens anuncien que ja és Festa Major!

dies previs
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Actes durant
tota la festa
CADA DIA · CARRERS St. ANtONI I MIqUEL MORAgAS 

Poble pescador
Els carrers del nucli antic seran el reducte premianenc 
que, decorats com a poble pescador, podreu visitar i 
passejar-hi durant tots els dies de la Festa Major.
també podreu gaudir d’una exposició de motos anti-
gues a la botiga de Can Rubio.
Organització: Ajuntament de Premià de Mar. Col·

laboració: Veïns dels carrers St. Antoni i M. Moragas 

DEL 2 AL 9 jULIOL · CASAL BENèFIC PREMIANENC

Setmana de les famílies 2011
Hi haurà moltes activitats, com ara un torneig de dò-
mino, gimcana, cinema, actuacions, gegants...
El dia 2 de juliol hi haurà una jornada de portes ober-
tes d’ 11 a 19 hores.
El dia 10 de juliol: es celebrarà la Diada de Sant Cris-
tòfol, patró de la vila, i hi haurà un dinar de Festa Major.
Més informació al Casal Benèfic, tel. 93 751 77 73
Organitza: Casal Benèfic Premianenc

DEL 7 AL 9 DE jULIOL · PER tOt EL POBLE

MegaGimkana
“Pirates contra premianencs”
Durant tres dies els “escamots pirates” i els “clans pre-

mianencs” s’enfrontaran pels carrers del poble en un 

seguit de proves per ser el millor bàndol.
Forma la teva colla, alineat amb els pirates o amb els 
premianencs, i lluita per ser el millor Clan pirata o el 
millor Comando premianenc. Bases i informació a:
www.premiapirata.org/piratescontrapremianencs
Organització: Ajuntament de Premià de Mar

Col·laboració: Comissió Pirates i premianencs

Concurs de fotografia
Festa Major 2011
(vegeu les bases més endavant)

DE L’1 AL 15 DE jULIOL · CENtRE CívIC

Exposició de fotos de la Festa 
Major 2010
Col·laboració: Argent

DEL 8 AL 17 DE jULIOL · SALA PREMIARt

Exposició Concurs de Pintura 
de la Festa Major
Col·laboració: Assoc. d’Artistes Plàstics de Premià de Mar

DE L’1 AL 10 DE jULIOL · tERRENyS CLUB NàUtIC

Fira d’atraccions (cavallets)
El gremi de Firaires obsequia amb dues hores de
pàrquing gratuït a tots els assistents a la fira d’atrac-
cions. Els tiquets es canviaran a la mateixa fira.

DEL 4 AL 8 DE jULIOL · BIBLIOtECA MARtí
ROSSELLó

Setmana Pirata
Amb una exposició bibliogràfica sobre els pirates.
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló

Divendres, 1 de juliol
AL MUSEU DE L’EStAMPACIó

Exposició Despulles 
il.luminades, de Marielena 
Roqué
L’artista visual i d’escena Mariaelena Roqué ens brinda 
l’oportunitat d’admirar, en una gran mostra retrospec-
tiva, un vestuari en gran part produït al voltant d’òpe-

res de la Companyia Carles Santos.
Inauguració: dia 1 de juliol, a les 20.00h
Horari exposició:
de dimarts a diumenge, d’11.00h a 14.00h
Dijous tarda, de 16.00 a 19.00h
Organitza: Museu de l’Estampació

17.00 H · ERA DE CAN MANENt

Taller d’espases i escuts per 
als pirates i els premianencs 
t’ensenyem a fer el teu propi armanent, defensant el 
poble o conquerint-lo amb els pirates! Deixeu de ban-
da les pistoles d’aigua i utilitzeu les armes de l’època!
El taller continuarà dissabte, al mateix lloc i hora.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, Club 

de Rol Kindred

19.30 H · PLAçA DE LA SARDANA

La selecció de la Nit de colles
Degut a l’èxit actual de la Nit de Colles, es torna a fer 
aquest acte previ, que servirà per seleccionar els 12 
grups participants. Es tracta d’una gimcana on els grups, 
d’almenys 10 persones, hauran de fer diverses proves 
en menys d’una hora i mitja, i portar-les al final, quan es 
valoraran les proves per triar els 12 millors. Als que no 
guanyin, se’ls convida a venir a animar igualment com a 
públic, ja que la Nit de Colles serà aquest any a la pl. de la 
Sardana, i el públic tindrà una part bastant activa.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs 



Diumenge, 3 de juliol
11.00 H · ANtIgA FàBRICA DEL gAS 

Taller d’Estampació de banderes
Estampació de banderes de premianencs i pirates amb el 
sistema d’estampació a la lionesa o serigrafia, molt usat a 
les antigues fàbriques de Premià de Mar. Podràs estam-
par la teva bandera. Porta tela (mínim 60 x 70 cm): si ets 
premianenc que sigui blanca, i si ets pirata, negra!
Col·laboració: Museu de l’Estampació, Comissió de 

Festa Major, Sociedad Europea Textil 2000, Estampunt 

SL, Gravats Miramar SA i Gravmode SL

11.00 H · ANtIgA FàBRICA DEL gAS 

Taller de turbants pirates
t’ensenyem a posar-te el turbant dels pirates!. Sigues 
un pirata! també t’ensenyem com vestir-te durant els 
dies de Festa Major, com a pirata o com a premia-
nenc. vine i vesteix-te com cal!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

12.00 H · MUSEU DE L’EStAMPACIó 

Inauguració de l’exposició de 
fotografies: “Fem Festa Major”
Organitza: Grup Fotogràfic Argent

Col·laboració: Museu de l’Estampació

22.00 H · ESgLéSIA DE SANt CRIStòFOL

Concert: Quatre segles d’òpera
Un espectacle musical emotiu i espectacular, amb 7 
solistes, orquestra simfònica i coral de 60 cantaires.
Preu de l’entrada: 10 €. venda d’entrades 1 hora 
abans a la porta de l’església.
Direcció de Daniel Antolí Plaza. Hi intervenen: Coralia, 
orquestra Barcelona Filharmonia i 7 solistes. 
Organitza: Coral l’Amistat

Dilluns, 4 de juliol
18.00 H · BIBLIOtECA MARtí ROSSELLó

Tallers infantils, dins la
Setmana pirata
Activitat gratuïta
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló

Dimarts, 5 de juliol
18.00 H · BIBLIOtECA MARtí ROSSELLó

L’hora del conte: “Sota les
onades” dins la Setmana pirata
A càrrec de Mon Mas
Organitza: Biblioteca Martí Rosselló

JA ÉS FESTA MAJOR!
21.30 H · PLAçA NOvA

Sopar popular 
Porteu-vos el vostre sopar per fer el primer tast de la 
festa. Soparem junts a la plaça per fer ambient. Om-
plim la plaça i que es noti que ja és Festa Major!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

23.15 H · DES DE LA PLAçA NOvA

Seguici nocturn
Els diables, el gafarró, els gegants, els capgrossos, els 
tabalers, els grallers, el ball de bastons i el ball de pan-
deros, faran el seguici cap a la plaça de l’Ajuntament 
per celebrar que ja és Festa Major!
Col·laboració: De Bòlit!

23.55 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Eufòria
Poca llum, molt de soroll i molta emoció. Amb la vostra 
complicitat hem aconseguit que les anteriors eufòries 
fossin un èxit, i segur que enguany repetirem. I així ho 
aconseguiran totes les figures, balls i músics, acompa-
nyats de la repicada general de campanes i el llançament 
de coets. Un acte per participar-hi i deixar-se emportar.
Col·laboració: De Bòlit!

tOt SEgUIt · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Premià està de festa!
Bona sessió de ball, de la mà de Dj’s amb denomina-
ció d’origen premianenca. Primeres impressions de la 
festa, primeres ballaruques, primers flirtrejos...
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs
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dimecres 6

Corren veus que hi ha pirates rondant la costa.
S’han encès diverses torres de guaita i tothom està amatent.

Segur que aquesta nit sentim el crit de “Moros a la costa”.
Els pirates són aquí! Desembarquen a Premià!





DE 10 A 12  H · PLAçA CAN MANENt

Taller d’estampació de banderes
Si vols viure la Festa Major de ple, identifica’t amb un 
dels dos bàndols en litigi! Ara tens l’oportunitat d’es-
tampar-te una de les dues banderes: porta tela blanca 
si ets premianenc o tela negra si ets pirata (mínim 60 x 
70 cm). Penja la bandera a la finestra o balcó, i ja estàs 
preparat per començar la Festa Major! 
Col·laboració: Comissió de Festa Major

12.00 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Repicada de campanes
i enlairament de coets
Els ciutadans i les ciutadanes ja tenen la vista posa-
da al campanar i a les nostres campanes, la tecla i la 
jacinta, que estan a punt de repicar. Al balcó ja hi ha 
les autoritats, preparades per  encendre coets. El tret 
de sortida oficial a uns quants dies de no parar quiets! 
Col·laboració: Comissió de Festa Major

18.30 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Ballada de sardanes amb la 
Cobla Premià
Com marca la tradició, seran les notes de la Cobla 
Premià les que ompliran els primers compassos de la 
festa. veniu a ballar a la plaça, que ja és festa!
Col·laboració: Amics de la Sardana

19.00 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Pa amb vi i sucre
gaudir d’una llesca de pa amb vi i sucre és sinònim de 
pregó, de gresca, de descans de les sardanes, d’am-
bient a la plaça, de gentada, de mirar cap al balcó... 
de nervis! Falta poc per obrir oficialment la festa, i cal 
fer-se un racó a la plaça!
Col·laboració: Agrupació Coral l’Amistat·Cors de Clavé, 

Consell Sènior, Comissió de Festa Major

19.30H · DEL MERCAt DE SANt jOAN I DE LA 
PLAçA ROMà PIERA (LA LIó)

Anada al pregó 
Ha arribat el moment d’obrir oficialment la Festa Major. 
Les colles premianenques del poble estan cansades 
d’estar tancades i tenen ganes de sortir a fer gresca. 
Podeu triar acompanyants: pels que vulgueu saltar i 
ballar, els tabalers petits i els xanquers us esperaran al 
Mercat de Sant joan, i els que vulgueu anar amb els 
gegants Martí i Ester al ritme dels grallers, us heu de 
dirigir a la plaça Romà Piera (la Lió). totes dues cerca-
viles arribaran puntualment per sentir el pregó!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, De Bòlit!

20.00 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Pregó de Festa Major
a càrrec de l’Escola La Salle,
entitat de l’any
Els membres de l’Escola La Salle, que enguany cele-
bra el seu centenari, seran els encarregats de convidar 
la gent a anar de festa. 
En acabar el pregó hi haurà l’actuació dels tabalers 
de La Salle.
Col·laboració: Comissió de Festa Major

20.30 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Alerta premianenca  
veniu a la plaça! L’Ester i en Martí, amb els grallers, us 
guiaran cap a la platja a fer festa! I al carrer Sant Antoni 
trobarem puntaires i altres premianencs i premianen-
ques desenvolupant els seus oficis tradicionals! No us 
podeu perdre una escenificació tan reeixida!
Recorregut: de l’Ajuntament fins a la platja del Bellamar.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

EL DESEMBARCAMENT

21.00 H · PLAtjA DEL BELLAMAR

Premianencs a la defensa!
tot Premià està de Festa Major a la platja! Però hi ha 
veus que els pirates ronden per la costa. Per tant, cal 
concentrar-nos el màxim de premianencs, vestits com 
cal, a la nostra platja, i fer onejar les banderes. Davant la 
torre de la platja, i hi veureu els premianencs fent festa!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

21.00 H · ESPIgó DE LLEvANt

Niu de pirates
Pirates de Premià, ei, pssst! no feu soroll i veniu a unir-
vos amb els que venim del mar per guanyar de pallissa! 
Aquest any ens trobarem tots a l’espigó del Bellamar 
(just a l’altra punta de l’escenari) arran de mar. que 
no us vegin abans d’hora aquest coi de premianencs!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs
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Activitat sense aigua. gràcies.





22.00 H · PLAtjA DEL BELLAMAR

Moros a la costa!
Al crit de “Moros a la costa!” comença tot l’aldarull. La 
gent s’esvera, nervis a flor de pell i les mirades fixes 
en els vaixells que arriben. Els canons no els aturen, 
i els pirates arriben a rem fins a la sorra. L’Omar fa 
encendre els focs i la batalla és dura entre els crits i el 
fum! La piratada assalta l’escenari, redueixen a cops 
d’espasa en Martí i proven de capturar la valenta Ester, 
que es resisteix com una lleona. L’Omar proclama que 
Premià és pirata, i l’himne omple de festa tota la platja! 
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, Grup 

de rem dels Capgrossos de Mataró, Secció de Rem del 

CN Premià, Trabucaires de Santa Coloma, Associació 

Bricbarca, Club Nàutic Premià, Dojo Aitai, Conex, AVE·

CA, De Bòlit!, Agrupació teatral Kampikipugui 

23.00H · DES DEL C/ St. FRANCESC

El saqueig!
Els premianencs encapçalaran la resistència acompa-
nyats del gegants Martí i Ester a ritme dels tabalers 
de Premià, amb els trabucaires, que intentaran fer de 
defensa davant dels pirates, encapçalats pel gegant 
Omar, els presoners i el grup de percussió, que s’en-
carregarà de posar marxa a la conquesta. 

Els premianencs intentaran evitar l’avenç dels pirates 
amb diverses barricades, però els pirates respondran 
amb el saqueig d’algunes cases.
Recorregut: Sant Francesc - joan Prim - Porxo de la 
Lió - Aurora - St. Cristòfol - Rectoria - Pl. Ajuntament.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, De Bòlit!

PER MOTIUS DE SEGURETAT HI HAURÀ
ACCÉS RESTRINGIT A LA PL. AJUNTAMENT 

23.30 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Assalt a l’Ajuntament!
Els pirates han aconseguit arribar a la plaça de la vila, 
on l’Omar podrà hissar la bandera pirata i la ciutat 
quedarà definitivament potes enlaire durant els pro-
pers cinc dies. quedaran per endavant nits de sexe, 
festa i rock’n’roll. és moment d’aprofitar-ho!
Amb l’Ajuntament socarrimat, anirem tots junts, ge-
gants, gent i caipirinha, al ritme dels tabalers, saltant i 
ballant fins a la plaça de la Sardana.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, De Bòlit!

00.00 H · PLAçA DE LA SARDANA

Premià, ciutat pirata
Amb la caipirinha que ens corre pel cos, falta fer la pre-
sa definitiva de la ciutat! Primer, però, silenci a la plaça! 
els capgrossos premianencs cauran vençuts després 
del BALL DE L’ATAC contra els capgrossos pirates.
Després, la invasió pirata! Sortiran pirates de tot ar-
reu, que faran festa i espectacle, per acabar escoltant 
l’Omar, que dictarà la llei pirata per tots aquests dies.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, De Bòlit!, 

Dojo Aitai

01.30 H · PLAtjA DEL BELLAMAR

Concert pirata, amb Jaleo Real
Nascuts a Barcelona el 2002, jaleo Real és un dels 
grups més actius i coneguts en la rumba mestissa, 
amb so provinent dels clàssics suburbials, amb una 
nova aportaciò i mirada. toquen una convulsa barreja 
de reggae, hip-hop, bossa i variats sons llatins, amb 
espectaculars aportacions de drum&bass orgànic, 
sempre desembocant en el que anomenen la “rumba 
de combat”.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

03.00 H · PLAtjA DEL BELLAMAR

Concert pirata, amb Very Pomelo

Els “pomelos” esperonen la rumba catalana amb fue-
tades de rock’n’roll cru i passat de voltes en cançons 
com Les dones em miren, Bum, Bum, o l’enganyosa-
ment vitalista Turistes, on repliquen als Beach Boys .
Els seus ritmes van del punk al circ, i uns vents que a 
voltes s’apropen al jazz i a voltes s’apropen a l’espa-
guetti western.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

03.00 H · HAIMA DEL BELLAMAR

Dijei a la haima, amb DJ Troglo
El Dj més picapedra començarà la festa amb un munt 
de ritmes per acabar esgotats a la sorra de la platja. 
quality patxanga.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs
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dijous 7

Colles d’amics amb ganes de festa.
Proves per riure i passar-ho bé.

Disfresses, colors, banderes i animació.
La nit de colles sempre promet!
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16.00 H · PLAçA NOvA

Campament pirata
A les 18:00h veniu a gaudir d’un espectacle de Ca-
poeira a càrrec del grup Capoeira Mandara, de 
l’Acadèmia de Premià de Mar. A banda de tot això, 
durant tota la tarda el campament pirata oferirà moltes 
sorpreses més! 
Col·laboració: Pirat·A La Lluna

17.00 H · PLAçA MERCè RODOREDA

Mercat d’esclaus
Un any més els petits de la casa tenen l’oportunitat de 
fer les proves més divertides i atrevides per aconseguir 
tatuatges. ja ho saps, com més n’aconsegueixis més 
possibilitats tens d’emportar-te un esclau que porta 
inclòs un regal. Menuts, sigueu valents i a participar a 
totes les proves!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, Agru·

pament Escolta Amon·Ra 

18.00 H · PLAçA NOvA (CAMPAMENt PIRAtA)

Sensibilització, Cooperació i 
Solidaritat intenacional
De 18.00h a 21.00h podreu gaudir de les paradetes 

d’artesania, i prendre dins la haima els tès i les coques 
fets per les entitats de Cooperació Internacional del 
nostre municipi, alhora que podreu veure tots els pro-
jectes de cooperació i solidaritat que aquestes entitats 
duen a terme. veniu i feu que Premià sigui un poble 
solidari!.
Col·laboració: Associació Kwonku, Associació Tarija, 

Premià amb el Sàhara, Associació San·Prem,

Pirat·A La Lluna, 

21.00 H · PLAçA DE LA SARDANA

Nit de colles. La gran final
Compte amb aquest acte! ja sabeu que cada any 
s’intenta autosuperar. I malgrat que enguany no serà 
fàcil, segur que hi trobareu moltes novetats. Els 12 
grups seleccionats a la gimcana prèvia es disputaran 
aquesta gran nit de jocs, proves, i sobretot festa i di-
versió. Aquest any l’acte es farà a la pl. de la Sardana, 
i els participants esperen que els animeu!.
Estigueu atents al web www.premiapirata.org, perquè 
hi haurà instruccions per al públic que vingui.
A les 21.00h soparem tots plegats a la plaça, i tot se-
guit començarà el xou!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs 

23.30 H · PLAtjA DEL BELLAMAR

CONCERTS:
23.30 H

Kaiz
Kaiz, mc de Barcelona, és ex membre del col·lectiu 
Lagrimas de Sangre. Ha publicat a Internet més de 
10 treballs, tots de forma altruista, en formats de pro-
mo i maqueta. En els darrers quatre anys ha visitat 
sales com Apolo II (BCN), Sala KGB (BCN), Sala Clap 
(Mataró), Loco Mateo (vic), La vieja (vitòria-gasteiz), 
Estraperlo (BDN), Cafe Antotzkia (Bilbao)... 

01.00 H

Mujeres 
grup que, en menys d’un any ha aconseguit passar 
de tocar pels bars de Barcelona a passejar la seva 
mescla de garage, rock’n’roll i punk per moltes sales 
i festivals de diversos països. Destaquem la seva gira 
pel Regne Unit. La reacciò del públic i de la crítica fan 
de Mujeres un grup públicament aclamat.

02.30 H

The Mystics Souldiers 
Reggae fresc i saborós per cloure els concerts d’aques-
ta nit! No us els podeu perdre!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

02.30 H · HAIMA DEL BELLAMAR

Dijei a la haima, amb DJ iLLRa 
vs. Juanka the King
Indie-rock-electronic. Com sempre, l’Ilra ve acompanyat 
d’un soci per oferir-nos música de qualitat i noves propostes.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs





divendres 8

Els pirates tenen el poble conquerit.
Però els premianencs no es deixen trepitjar fàcilment.

Ja sonen els tambors i s’enlairen les forques.
La revolta és un fet i la lluita serà dura!

Els pirates tenen el poble conquerit.
Però els premianencs no es deixen trepitjar fàcilment.

Ja sonen els tambors i s’enlairen les forques.
La revolta és un fet i la lluita serà dura!
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17.00 H · CASAL DE gENt gRAN (C. LOURDES, 10) 

Actuació del grup Il.lusions
Amb nou programa
Organització: Casal de Gent Gran 

17.00 H · PLAçA NOvA

Campament pirata
Durant tota la tarda us oferirem moltes sorpreses.
Col·laboració: Pirat·A La Lluna

17.00 H · MERCAt DE SANt jOAN

Xocolatada al mercat
El Mercat ofereix xocolata amb coca per tothom!
Organitza: Assoc. Venedors del Mercat de Sant Joan

18.00 H
DES DE PL. ORIOL MARtORELL (PREMIANENCS)
DES DE PL. ESPERANtO-RIERA (PIRAtES)

La Revolta Premianenca
Premianencs: ens revoltem contra els bàrbars que ens han 
envaït! Per això volem tothom amb banderes premianen-
ques a la gran cercavila que encapçalen els dos gegants, 
l’Ester i en Martí, amb els capgrossos premianencs.
Els pirates es reuniran a la pl. Esperanto amb el gegant 
Omar i els capgrossos pirates per anar a contraatacar.
A la pl. Ajuntament hi haurà el BALL DE LA REvOLTA 
DELS CAPGROSSOS, i tot seguit, la batalla de confetti! 
Recorregut dels premianencs: Pl. Oriol Martorell - de la 
Plaça - pl. Ajuntament
Recorregut dels pirates: pl. de l’Esperanto - Riera - 
gibraltar - pl. de l’Ajuntament
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, De Bòlit!

19.00 H · PLAçA DE CAN MANENt

Ball de la Gent Gran
Un ball de vesprada per a recordar antics moments de goig, i 
per gaudir dels balls de parella, que encara avui són vigents.
Col·laboració: Casal d’Avis de Can Manent

19.30 H · PLAçA DE LA SARDANA

Exhibició de balls de saló
No us perdeu una exhibició de qualitat, on  veureu ba-
llar de tot (salsa, merengue, pas dobles, valsos, ...).
Col·laboració: AVECA, Escola de Música i Dansa “Estudi 

Teresa Maria”

20.30 H · PLAçA NOvA

3r. FESTIVAL-IN
Amb l’actuació dels cantautors:

20.30 H

Joan Colomo
joan Colomo és un crack. No en tenia prou amb in-
jectar una revitalitzant dosi de frescor a The Unfinished 
Sympathy, o amb capitanejar La Célula Durmiente. A 
més de col·laborar amb Zeidun, Colomo ha tret un 
disc en solitari, una de les sorpreses més interessants 
i refrescants de la temporada: Producto Interior bruto.

22.00 H

Cuchillo
El seu so és pop però tambè vanguàrdia i rock. Una 
de les seves millors virtuts és el directe: inesperats i di-
ferents entre sí, a l’alçada de qualsevol banda interna-
cional, capaços de treure’ns de cop totes les manies 
i complexos. El seu darrer disc, Duat, ha estat escollit 
com a millor single del 2010, segons la prestigiosa re-
vista Rockdelux.

23.00 H

Erm
David Pérez Barrachina, Erm, quan es transmuta en 
un sensible escriptor de cançons, ha volgut fer un 
exercici de retorn en el seu nou disc, L’home que gira 
(2010). Erm aplega un so orgànic, amb subtils arran-
jaments i unes estructures molt treballades. tot plegat 
confecciona una música madura, valenta, amb capes 
i pells, cantonades i miradors.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

24.00 H · gRAN vIA DE LLUíS COMPANyS (DES DEL 
CARRER DE LA PLAçA FINS CARRER jOAN PRIM)

Ball Tronera
amb Hotel Cochambre
Enguany les ganes de ball tronera són moltes!. La 
gran via serà el punt de referència de ballaruques, 
retrobaments i gelats a les terrasses, i copes a la fres-
ca... i tot plegat amb una barra amb preus populars, 
a càrrec de les entitats de Cooperació Internacional!
En acabar Hotel Cochambre hi haurà Dj’s del mateix 
grup. El ball continua! Amb il·lusió!
Col·laboració: Comissió de Festa Major, Associació Kuwonku, 

Samprem, Premià amb el Sàhara i Associació Tarija.

24.00H · PLAtjA DEL BELLAMAR

Marató de DJ’s
Com a alternativa al ball tronera tenim la haima a tope, 
selecció de Dj’s locals amb molts estils diferents:
Dj Hype (Indie i rock electrònic. De 00.00h a 1.25h)
Dj Modulation (Disco dels 70’s i 80’s. De 1.25h a 2.50h)
Dj Sali B (World music & Dub. De 2.50h a 4.15h)
Dj Kasas & Dj Palah (Reggae jungle. De 4.15h a 5.40h)
Dj gelo (Electrònica, rock. De 5.40h a 7.00h)
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

Activitat sense aigua. gràcies.





dissabte 9

Les andròmines baixen tan ràpides i divertides com sempre.
El seguici, amb tots els balls i figures, omple els carrers de música i colors.

Els diables i els tabals escalfen la nit.
I la festa embogeix amb l’atracabars i la cursa a pèl!
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07.00 H · DES DE PLAtjA DEL BELLAMAR

Remuntada  
Després de la nit més tronera de la festa, amb les 
primeres llums d’un nou dia de Festa Major, iniciem 
una de les manifestacions populars més esperades 
de l’any: la remuntada que ens ha de portar cap a la 
ruixadeta! Els Tutucà, com cada any, ens hi acom-
panyaran!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

07.30 H · PORxO DE LA LIó

Ruixadeta  
Calor, suor, eufòria, aigua, música i molt bon rotllo... 
sobretot molt bon rotllo! Ho pots trobar tot a la cita 
ineludible de la nostra festa, la ruixadeta! vine, posa’t 
el gorro, balla, ruixa’t... passarem llista! 
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

10.00 H · ALS CARRERS EIxAMPLE, MIqUEL MORA-
gAS, DE LA PLAçA I FRANCESC MORAgAS 

Fira-mercat d’artesans del po-
ble pescador
Com cada any, la fira del poble pescador obre les se-
ves portes. veniu i endinseu-vos en el Premià de fa 
dos segles, tot gaudint dels productes artesans que 
s’hi ofereixen.
A les 12.30 h, subhasta de peix a la plaça de 
l’Ajuntament
Organització: Ajuntament de Premià de Mar.

Col·laboració: AVECA

11.00 H · PLAçA MERCè RODOREDA

Espectacle d’animació infantil, 
amb festa de l’escuma 
Hi haurà un interessant espectacle infantil, amb l’ani-
mador Lluís Atcher. I per acabar, festa de l’escuma.
Organització: Ajuntament de Premià de Mar

11.00 H · DES DEL CAMP DE FUtBOL 

16a Baixada d’Andròmines
Encoratgem a tothom a apuntar-se, antics corredors 
també, i al públic assistent a venir amb banderes, xiu-
lets i trompetes per animar!
La sortida serà a partir de les 11.00 h.
Informació i inscripcions al Centre Cívic.
Recorregut: Camp de futbol, carrer de la Plaça i plaça 
Nova.
Demanem a tot el públic que respecti l’espai deli-
mitat perquè les andròmines tinguin l’amplada de 
carrer reservada i evitar així accidents.
Col·laboració: De Bòlit!

17.00 H · PLAçA NOvA

Campament pirata
A partir de les 19:00h podreu gaudir de les paradetes 
d’artesania, els tès i les coques dels membres de Coo-

peració Internacional del nostre poble. 
A les 20:30h el grup de música toninho Samba Brother’s 
oferirà el seu repertori de samba per a tots vosaltres! 
A banda de tot això, durant tota la tarda el campament 
pirata ens oferirà moltes sorpreses més! 
Finalment, no dubteu a passar pel campament pirata a 
recollir el vostre got d’aigua de valència durant l’Atra-
cabars!
Col·laboració: Pirat·A La Lluna 

18.00 H · PLAçA NOvA (CAMPAMENt PIRAtA)

Sensibilització, Cooperació i 
Solidaritat intenacional
veniu a veure les paradetes d’artesania de productes 
del Sàhara, gàmbia i Bolívia , alhora que podreu co-
nèixer tots els projectes de cooperació i solidaritat que 
les entitats de Cooperació Internacional estan duent a 
terme. veniu i feu que Premià sigui un poble solidari!.
Col·laboració: Associació Kwonku, Associació Tarija, 

Premià amb el Sàhara, Associació San·Prem, Pirat·A La 

Lluna, 

18.00 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Ral.li fotogràfic digital pirata. 
Adults
Cada any us supereu amb les fotografies i ja no sabem 
fins a on podeu arribar, i per això, encuriosits, tornem 
a convocar el ral·li. Enguany dos canvis: no us fem 
llevar d’hora, i hi ha dues categories: adults i infantils. 
Però tot funciona igual, vens amb la teva càmera, en 
punt a les 18h donarem les fotografies a realitzar pel 
poble, i a les 20h s’ha d’entregar el cd amb les teves 
candidates. Passada la Festa Major farem l’entrega de 
premis i el piscolabis tot fent el ja tradicional “passi” 
de fotografies.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, 

Frankfurt El Blau
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18.00 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Ral.li fotogràfic digital pirata. 
Infantil 
Amb el mateix sistema i el mateix funcionament, però 
per nens. Degut la seva participació en altres edicions, 
enguany us oferim la vostra categoria. L’edat màxima 
per participar a la categoría infantil és de 15 anys. Si 
veniu amb els vostres pares, o germans, podreu anar 
a fer el ral·li junts, però cadascú participarà a la seva 
categoria! Sempre ens deixeu flipats amb les vostres 
fotografies i sabem que aquest any també ho fareu! Ani-
meu-vos! (Pares, deixeu que els nens facin les fotos que 
ells vulguin, eh punyeteros!!) Participants, tingueu en 
compte que ens haureu de portar el cd gravat, per tant 
si necessiteu ajuda d’un adult, tingueu-lo aprop i avisat!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, 

Frankfurt El Blau

18.30 H · SANt ANtONI/CANtONADA EIxAMPLE 

Taller de bombolles gegants
Ensenyem a tots els nens i nenes a fer Bombolles ge-
gants!! Són senzilles i sorprenents!! vine i podràs pro-
var les teves habilitats, ser el protagonista de l’activitat, 
i tots plegats omplirem el cel amb Bombolles gegants.
A càrrec del grup Burbujas gigantes.
Col·laboració: BurbujasGigantes.com

18.30 H · DES DE LA PL. DE LA SARDANA

La passejada
és el moment on totes les colles de cultura popular 
surten a lluir-se! La gran cercavila de l’any, amb tot el 

seguici de Premià (gegants vells i nous amb els grallers, 
el gafarró amb tabalers, capgrossos, el ball de bastons 
i el ball de panderos. Colles grans i colles infantils. Sor-
tiran des de la plaça de la Sardana, faran la seva volta 
ritual pels carrers de Premià i tornaran a la plaça de la 
Sardana, on faran els seus balls de lluïment.
Col·laboració: De Bòlit!

19.00 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt 

Gran concert de banda
La Banda de Premià, la Banda de l’Escola Muni-
cipal de Música “Mestre Montserrat” de vilanova 
ens oferiran el tradicional concert de banda. Serà el 
moment de seure, reposar i gaudir dels ritmes que fa-
ran les delícies dels assistents, tot reposant per una 
estona del tràfec de la festa.
Col·laboració: Banda de Premià, Banda de l’Escola Muni·

cipal de Música “Mestre Montserrat” de Vilanova i la Geltrú

21.00 H · PLAçA DE LA SARDANA

Danses populars
L’Associació Arco Iris ens oferirà un variat repertori 
amb les danses populars i tradicionals de diferents 
indrets del món. és una bona oportunitat per fer un 
viatge per diferents tradicions del ball sense moure’s 
de casa, i potser animar-se a aprendre’n una mica! 
S’oferirà una tapa i un rebujito als assistents.
Col·laboració: Arco Iris

21.30H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Entrega dels premis de la Ràdio
Els premianencs ja s’han pronunciat a les urnes i 
aquesta nit sabrem qui són els millors de l’any. Rà-
dio Premià de Mar us convida a la nit dels Premis de 
la Ràdio per conèixer els guanyadors de la 7a edició 
dels Premis Eixample80 al Premianenc de l’Any i Sant 
Pau13 a la Iniciativa de l’Any. Una gala plena de gla-

mour i emocions, de guardons, de glòria i de bombo-
lles de cava. 
Col·laboració: Ràdio Premià de Mar

23.00 H · DES DE LA gRAN vIA DE
LLUíS COMPANyS / RIERA

Correfoc 
Arriba l’acte més calent de la Festa Major: foc, fum, mú-
sica i trons seran presents en tot un recorregut preparat 
per empaitar tothom que es posi davant! Els Simplement 
Diables, acompanyats de les colles de diables convidades, 
seran els encarregats de pujar la temperatura de la pobla-
ció durant unes hores. Esteu preparats?
Recorregut: gran via de Lluís Companys/Riera - c. Dr. Fle-
ming - c. del Pilar - c. Ramon i Cajal - pl. Mercè Rodoreda
Col·laboració: Comissió de Festa Major, Simplement Diables

Mesures de seguretat d’acord amb el Decret 
252/1999 (DOGC núm. 2974):
• Mantingueu portes i finestres tancades, aparadors i 
vidres protegits, tendals recollits i no tingueu roba es-
tesa o altres elements com banderes, etc...
• No col·loqueu obstacles durant el recorregut (testos, 
taules, cadires...)
• No llenceu aigua fins que no s’hagi acabat l’actuació.
• No encengueu foc ni fumeu a prop del material pi-
rotècnic.
• No envaïu l’espai d’actuació dels grups.
• Respecteu les indicacions de l’organització.
• Cal que dugueu roba adequada per participar en 
l’acte de foc.

Activitat sense aigua. gràcies.
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23.30 H · ESCOLA LA LIó

Ball de Festa Major, amb 
l’orquestra Swing Latino
S’ha de gaudir com cal del ball més elegant de la nostra 
festa. és l’ocasió per gaudir de balls amb parella i per re-
unir-se amb els amics. En aquesta ocasió serà l’orquestra 
Swing Latino l’encarregada de posar-nos en ambient. taules 
numerades.
Preu de l’entrada: 15 €. venda anticipada d’entrades al Cen-
tre Cívic i el mateix dia del ball a la taquilla de l’espectacle. 
Col·laboració: Comissió de Festa Major

ACABAt EL CORREFOC · DES DE LA PLAçA
MERCè RODOREDA

Tabalada
Amb l’últim tro del correfoc, i sense pensar-s’ho dues 
vegades, els tabalers de Premià baixaran a bon ritme 
cap a l’Ajuntament i seran els encarregats de no dei-
xar refredar l’ambient. Amb tant de foc tenim set i es 
respira ambient d’atracabars, i cal arribar ràpid perquè 
segur que anem justos de temps!
Recorregut: pl. M. Rodoreda - c. de la Cisa - c. de la 
Plaça - plaça de l’Ajuntament
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, De Bòlit!

tOt SEgUIt · DES DE LA PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Atracabars 
El gegant Omar fa estona que mira el campanar. Passa 
l’estona i no arriben... Ell i la pirateria que l’acompanyen, 
amb la xaranga, ja tenen ganes d’arrencar caps i deixar 

els bars sense existències. Un dels actes més consoli-
dats i més esbojarrats de la festa major, aquest any tam-
bé sense l’Amistat, però sabent que després ens espera 
la cursa a pèl! tingueu-ho en compte! No patiu que la 
cursa no començarà fins que no acabi l’Atracabars.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, De Bòlit!

2.30 H· DES DEL CARRER EIxAMPLE, DAvANt DE 
LA PLAçA DE LA SARDANA

9a cursa nocturna de pirates i 
premianencs a pèl
La cursa a pèl ja és una tradició premianenca! Allà on 
vagis sempre hi ha algú que reconeixerà el poble per 
aquesta activitat desenfadada. Si ets dels que corres 
cada any, aquest any t’hi esperem amb totes les ga-
nes, i si ets dels que encara ho has de provar, aquest 
pot ser el teu any! Només cal que et treguis la roba, la 
vergonya i a disfrutar! Caipirinya per tots els corredors i 
només amb bambes fins a la platja! Un any més, siguis 
pirata o premianenc, podrem cridar allò de: “no ens 
miris, uneix-t’hi!”
Recorregut: pl. Sardana/Eixample - gran via de Llu-
ís Companys - Ptge. Manent - c. A. Clavé - c. De la 

Plaça - c. de Sant Cristòfol - c. de la Rectoria - pl. de 
l’Ajuntament - c. de la Plaça - pl. de Can Manent - 
platja del Bellamar
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs, Capricci

03.00 H · PLAtjA DEL BELLAMAR

Concert a la platja, amb
Els fabulosos Frik Brothers
En un país multicolor va néixer un friki sota la capa del 
sol... I és que Els fabulosos Frik Brothers és un grup 
que «frikideja» un extens repertori de cançons catala-
nes i internacionals, per fer moure el cos a tota virolla.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

04.00 H · PLAtjA DEL BELLAMAR

Dijei a la haima:
04.00 H

DJ Hall
Aquest noi ho punxa tot, i no ho sembla. Amb el seu 
estilàs no ens adonarem que no podem parar de ballar!

05.30 H

DJ Carles Morera 
Aquest no vol sobrenoms, es presenta tal com raja. 
Ens demostrarà que l’electrònica ballable no és només 
territori house, perquè hi ha molt més.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs





diumenge 10
Sant Cristòfol

Matí solemne per celebrar el patró.
Migdia amb gegants, castells i paella.

Tarda de batalla per fer fora els pirates.
Nit de focs, havaneres i nostàlgia...



07.00 H · SORtIDA DES DE PLAtjA DEL BELLAMAR

Matinades
A les set en punt del matí, i amb la intenció de no dei-
xar ningú entre els llençols, els grallers de Premià de 
Mar, amb l’ajut de molts coets, voltaran pels carrers de 
la vila per deixar clar als veïns i veïnes que avui és el dia 
del nostre patró, Sant Cristòfol, i que no hi ha temps 
per estar-se a casa! 
Col·laboració: Comissió de Festa Major, De Bòlit!

09.00 H · RIERA DE PREMIà 

15a Trobada de Puntaires
Una activitat consolidada a Premià de Mar. Amb l’atrac-
tiu de diverses actuacions al llarg del matí, com ara:
11.00h, Country Conex
11.30h, Agrupació Coral l’Amistat-Cors de Clavé
12.00h, Barca de Mitjana
Col·laboració: Conex

10.00 H · ALS CARRERS EIxAMPLE, MIqUEL MORA-
gAS, DE LA PLAçA I FRANCESC MORAgAS

Fira-mercat d’artesans
del poble pescador
Com cada any, la fira del poble pescador obre les seves 
portes. Endinseu-vos en el Premià de fa dos segles, tot 
gaudint dels productes artesans que s’hi ofereixen.
Organització: Ajuntament de Premià de Mar

Col·laboració: AVECA

10.00 H · PLAçA DE ROMà PIERA

Botifarrada
La Comissió de Festa Major ens han preparat un es-
morzar com cal. Cal agafar forces per poder aguantar 
el darrer dia de la Festa Major!
Preu: 1€. Els tiquets  es poden adquirir a la botiga de 
la Festa Major, al Centre Cívic 
Col·laboració: Comissió de Festa Major

11.00 H · DES DEL PORxO DE L’ESCOLA LA LIó

Anada a ofici
El gafarró amb els tabalers, el ball de panderos, els 
bastoners, els gegants i els grallers s’aniran concen-
trant al porxo de l’escola la Lió, per estar preparats, a 
les onze en punt, per enfilar cap a l’església, i a mig 
camí, a dos quarts de dotze, s’hi afegiran les autoritats 
i tots plegats arribaran fins davant de l’església on les 
figures i balls faran el seu lluïment.
Recorregut: porxo de la Lió – c/Esperança – c/Anselm Cla-
vé – c/de la Plaça - c/St. Cristòfol – c/Rectoria – Església
Col·laboració: Comissió de Festa Major, De Bòlit!

11.00 H · DES DEL CAMPANAR DE L’ESgLéSIA DE 
SANt CRIStòFOL

Toc d’ofici
Per a qui encara no ho tingui clar, des del campanar 
de la parròquia, una repicada general de campanes 
solemne i persistent ens recordarà que per veure l’ofici 
assegut en un banc cal espavilar-se!
Col·laboració: Consell Parroquial P. de Sant Cristòfol

11.10 H · SALA PREMIARt

Inauguració de l’exposició del 
concurs de pintura
Col·laboració: Assoc. Artistes Plàstics de Premià de Mar

11.30 H · DES DE CAN ROURE

Cercavila d’autoritats fins al 
seguici
Les nostres autoritats s’afegiran al seguici popular per 
fer l’AnADA A OFiCi plegats amb les figures i balls.
Col·laboració: Comissió de Festa Major

12.00 H · ESgLéSIA DE SANt CRIStòFOL

Ofici solemne de Festa Major
Al punt de les dotze del migdia, amb l’església plena de 
gom a gom, es dóna pas a l’acte més solemne de la 
nostra festa: l’ofici en honor a Sant Cristòfol.
La Coral l’Amistat posarà veu a la celebració. La ceremò-
nia clou amb el tradicional cant dels goigs al nostre patró. 
Presideix i predica Monsenyor Sebastià taltavull, Bisbe 
Aux. de Barcelona
Organització: Consell Parroquial P. De Sant Cristòfol

13.00 H · DAvANt L’ESgLéSIA DE SANt CRIStòFOL

Benedicció de vehicles
Cotxes, motos, bicicletes... són multitud els vehicles 
que fan cua esperant la sortida d’ofici per poder rebre 
la tradicional benedicció que recorda  tothom que Sant 
Cristòfol és patró dels conductors! Una manifestació 
popular que rememora la llegenda que explica que per 
la seva condició de gegant, Sant Cristòfol ajudava a 
travessar el riu a aquells que no podien per si sols, tot 
emulant el Caront de la mitologia clàssica. 
Organització: Consell Parroquial P. de Sant Cristòfol
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13.00 H · PLAçA NOvA

Paella pirata i premianenca
Aquest any tornem a fer la paella a la plaça Nova! Per 
anar escalfant els ànims dels dos bàndols, pirates i 
premianencs dinarem plegats a la plaça.
Preu: 2 €. Els tiquets es poden adquirir a la botiga de 
la Festa Major, al Centre Cívic.
Col·laboració: Consell Sènior, Agrupació Coral l’Amistat, 

Alella Vinícola, Anna Fruits, Casa Ametller, Lloveras For·

ners, Toni Ortiz peixeters, Ca l’Espinaler, Llenya Joan Sayol

13.15 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Ball solemne dels gegants de 
Premià de Mar
Després de la Benedicció, els gegants tòfol i Ciseta, 
lluïnt els vestits nous que van estrenar no fa pas mas-
sa, ballaran al mig de la plaça de l’Ajuntament el seu 
ball més solemne, en el qual en tòfol sedueix la Ciseta 
(o és a l’inrevés?).
Col·laboració: De Bòlit!

13.30 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt

Diada castellera
Amb les colles Capgrossos de Mataró i Caste-
llers de Badalona.
La plaça plena de gom a gom, amb la gent estirant el 
coll per veure l’anxaneta entre les fulles dels arbres. 
Ambient, calor i bons castells! Això és la diada caste-
llera a Premià de Mar.
Col·laboració: Comissió de Festa Major

L’EXPULSIÓ
18.00 H · PLAçA DELS ESCACS

Concentració pirata
Pirates! anem cap a la batalla! veniu a menjar meló per 
agafar forces, abans d’engegar la corrua cap a la plaça.
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

18.00 H · PLAçA NOvA

Concentració premianenca
veniu a menjar síndria per refrescar-vos de la xafogor 
i a fer pinya per derrotar els pirates! Banderes a punt, 
que avui guanyem!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

18.30 H · PLAçA DE LA SARDANA

Ball de l’expulsió
i canvi de presoners
Els capgrossos premianencs vencen els capgrossos pi-
rates en el ball del mig de la plaça. tot seguit, l’Omar 
intercanviarà l’Ester per algun dels bergants de la seva 
tropa. I mentrestant, els dos bàndols a punt, carregats 
de farina a cada costat de la plaça esperant l’ordre final...
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

tOt SEgUIt · PLAçA DE LA SARDANA

La batalla final
Es dóna l’ordre i… comença l’atac!, convertint la plaça 
en un camp de batalla, farina i un núvol blanc immens!
Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

Activitat sense aigua. gràcies.



PLÀNOL de Premià de Mar
Espais i places:

1- jardins del Palmar
2- plaça joan Coromines
3- plaça de la Palmera
4- plaça Santa Rosa
5- Antiga Fàbrica del gas
6- plaça de l’Esperanto
7- plaça joan Font
8- plaça Oriol Martorell
9- plaça Maresme
10- plaça Mercè Rodoreda

11- plaça Ernest Lluch
12- plaça dels Escacs
13- plaça Calasparra
14- plaça de la Sardana 
15- plaça dels Països Catalans
16- plaça Nova
17- plaça Ajuntament
18- plaça Can Manent
19- plaça Romà Piera
20- porxo Escola La Lió
21- plaça Doctor Ferran
22- plaça dels avis

Platges:

23- platja Bellamar
24- pla de l’Os
25- platja de Llevant

Equipaments:

26- piscina Municipal
27- Pavelló d’esports
28- Sala exposicions Can Manent
29- Museu estampació 

30- Centre Cívic 
       (Botiga de la festa Major)
31- Parròquia de Sant Cristòfol
32- Escola La Lió
33- Escola de Música
34- Centre l’Amistat
35- Casal Benèfic 
36- Camp de futbol
37- Escola la salle
38- Ass.tennis taula
39- Sala Premiart
40- Biblioteca Martí Roselló

Carrers del
POBLE PESCADOR
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EN ACABAR LA BAtALLA · PLAçA DE LA SARDANA

Ruixada
Els premianencs han vençut la batalla! Sona el seu 

himne i l’aigua comença a córrer! veniu tots a ballar i a 

refrescar-vos sota el raig!

Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

19.00 H · DES DE LA PLAçA DE LA SARDANA

Expulsió
Els premianencs vencedors baixaran en comitiva, amb 

els bergants dels pirates lligats fins a l’Ajuntament. 

Allà, l’Ester i en Martí tornaran a hissar la bandera 

premianenca des del balcó, i llençaran tres coets per 

declarar Premià lliure de pirates!

Recorregut: plaça de la Sardana - Eixample - Espe-

rança - Anselm Clavé - carrer de la Plaça i plaça de 

l’Ajuntament 

Col·laboració: Comissió de Pirates i Premianencs

21.00 H · PLAtjA DE LLEvANt

Havaneres amb Barca de
Mitjana i cremat per a tothom
L’acte més multitudinari i més tranquil. Falta poc per 
cloure la festa i les havaneres ens serviran per a co-
mentar la jugada fins que el passi-ho bé i moltes gràci-
es ens avisi que haurem d’esperar un any per tornar-hi! 
Col·laboració: Comissió de Festa Major

23.00 H · PLAtjA DE LLEvANt

Gran castell de focs d’artifici
Premianenques i premianencs a milers, omplint la plat-
ja i atents a l’espectacle que hi ha al cel. Bocabadats, 
tristos, cansats... però gaudint d’un bon fi de festa, 
com cada any!
Col·laboració: Comissió de Festa Major

Dilluns, 11 de juliol
20.00 H · PARRòqUIA DE SANt CRIStòFOL

Missa de difunts
La missa que recorda aquells premianencs i premianen-
ques que ens han deixat des de la passada Festa Major.
Col·laboració: Consell Parroquial P. de Sant Cristòfol



PARTiCiPACiÓ

tothom pot participar-hi presentant fotografies de la 

Festa Major de 2011. No cal inscripció prèvia.

CARACTERÍSTiQUES DE LES OBRES 

Les obres es poden presentar en format analògic 

(blanc i negre o color) o format digital, indistintament. 

S’accepten un màxim de cinc originals per partici-

pant.

La mida de la fotografia serà de 18x24 cm., i darrere 

de cadascuna hi constarà la modalitat en què parti-

cipa (color, blanc i negre o digital), i el títol de la fo-

tografia. A part, en un sobre tancat, a la part frontal, 

hi constarà el títol i la modalitat, i dins del sobre les 

dades de l’autor (nom i cognoms, adreça i telèfon).

TRAMESA i TERMini

Les obres es poden lliurar al Centre Cívic (c. de 

l’Esperança, 19-21) fins al dilluns 12 de setembre, 

a les 20.00h.

JURAT DEL COnCURS

El jurat estarà format per persones de l’àmbit fo-

togràfic i de la cultura. La decisió del jurat serà 

inapel·lable, i podrà declarar desert qualsevol premi.  

Cada participant no podrà rebre més d’un premi.

El veredicte i el lliurament de premis es farà públic 

el dissabte 24 de setembre a les 20.00 h al Centre 

Cívic. 

EXPOSiCiÓ i RETiRADA DEL MATERiAL

Les fotografies que no hagin estat seleccionades es 

podran passar a recollir a partir del 15 d’octubre al 

Centre Cívic. Les seleccionades i premiades restaran 

propietat de l’Ajuntament, i s’exposaran al Centre Cí-

vic del 19 de setembre al 2 d’octubre de 2011.

Durant els dies de Festa Major es podran veure ex-

posades al Centre Cívic (de l’1 al 15 de juliol de 2011) 

les fotografies seleccionades i guanyadores del con-

curs de l’any passat.

La participació en aquest concurs suposa la total ac-

ceptació d’aquestes bases.

PREMiS

Modalitat color

1r premi: lot de productes de la Regidoria de Cultura

2n premi: lot de productes de la Regidoria de Cultura

Modalitat blanc i negre

1r premi: lot de productes de la Regidoria de Cultura 

2n premi: lot de productes de la Regidoria de Cultura

Premi Anton garcía

Un únic premi d’un trofeu i un lot de productes de 

la Regidoria de Cultura, a la millor fotografia amb el 

tema Música i Festa Major.

totes les fotografies finalistes rebran diploma.

Organització: Grup Fotogràfic Argent, amb la 

col·laboració de l’Ajuntament de Premià de Mar

BASES del
CONCURS DE FOTOGRAFIA
de la Festa Major 2011
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Dissabte, 2 de juliol
19.00 H · PAvELLó MUNICIPAL D’ESPORtS 

XIVa Cursa d’estiu
Cursa infantil-Milla urbana, 19.00h,

Cursa d’estiu de 10 km, 19.30h, sortida i arribada al Pavelló Municipal d’Esports

Organització: Comissió Cursa d’Estiu

De l’1 al 22 de juliol
20.30 H · PAvELLó MUNICIPAL

Xè Campionat Festa Major de Futbol Sala
Organització: CFS Premià de Mar

Dissabte, 9 de juliol
15.00 H · PAvELLó MUNICIPAL

Festival de patinatge artístic Festa Major
Organització: Club Patinatge Artístic Premià

Diumenge, 10 de juliol
13.30 H · LOCAL DE L’Att PREMIà DE MAR

Open Festa Major de Tennis Taula
Organització: Associació de Tennis Taula Premià de Mar

activitats esportives



ENQUESTA
sobre la Festa Major 2011

EnviEU PER CORREU A L’ADREÇA: 
aj172.Festes@premiademar.cat

La Festa Major de Premià de Mar és una festa oberta, participativa, a  la qual 
les entitats i els voluntaris col·laboren amb el seu temps i esforç. és per això 
que des de la Regidoria de Cultura ens agradaria saber la vostra opinió sobre la 
festa, així com tot allò que considereu que es pot millorar o canviar.
Si us plau, ompliu aquest qüestionari aportant la vostra valoració i opinió, total-
ment anònima, i feu-la arribar al Centre Cívic (c. Esperança 19-21).

Com valoraries en el seu conjunt la Festa Major?
1Molt bé
1Bé
1Normal
1Malament
1Molt Malament

Com valoraries la durada de la Festa Major?
1Curta (pocs dies)
1Bé
1Llarga (massa dies)

Com valoraries la qualitat dels actes en el seu conjunt?
1Molta qualitat
1Normal (depèn de l’acte)
1Poca qualitat

Com consideres la teva participació dins de les activitats de la 
festa?
1Alta
1Normal
1Baixa
1Cap

Quina o quines activitats o actes consideres que t’han complagut 
més?
       
 

  

Quina o quines activitats o actes consideres que no t’han compla-
gut gens?
        
 

 

Quina opinió, crítica o consideració desitges fer-nos arribar?
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FESTES DE BARRI

AVECA

DISSABTE, 4 de juny

10.00 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt
7a Trobada d’intercanvi 
de plaques de cava
Col·laboració: AVECA i De Bòlit!

18.30 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt
Ballada de Country
Col·laboració: AVECA

21.00 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt
Havaneres i rom cremat
Amb Barca de Mitjana
Col·laboració: AVECA

DIUMENGE, 5 de juny

10.00 H · PLAçA DE L’AjUNtAMENt
Country per a tothom
Col·laboració: AVECA

BARRI DE CAN POU, 
CAMP DE MAR

DIJOUS, 23 de JUNY

18.30 H · PLAçA DE CAN FItó
Espectacle d’animació 
infantil amb Yakumba
Col·laboració: AV Barri de Can Pou·

Camp de Mar

23.30 H · PLAçA DE CAN FItó
Sopar de veïns i ball
popular amb discomòbil
Col·laboració: AV Barri de Can Pou·

Camp de Mar

BARRI DE LLEVANT

DISSABTE, 2 de JULIOL

8.00 H · PLA DE L’OS
Despertar festiu
Col·laboració: AV Barri de Llevant

10.00 H · PLAçA DE LA CONStItUCIó
Xocolatada 
Col·laboració: AV Barri de Llevant

11.00 H · PLAçA DE LA CONStItUCIó
Cercavila
Amb les Atabalades de De Bòlit!
Col·laboració: AV Barri Llevant i De Bòlit!

22.00 H · RECINtE DE LA LIó
Sopar de veïns i ball 
popular
Col·laboració: AV Barri de Llevant

BARRI DE SANTA MARIA, 
SANTA ANNA - TIÓ

Actes festius els dies 24 i 
25 juliol i 13, 14 i 15 agost
Consulteu-ne la seva publicitat 

BARRI DEL GAS

DISSABTE, 27 d’AGOST

16.00 h, a l’antiga Fàbrica del gas
Jocs infantils i xocolatada
Col·laboració: AV Barri del Gas 

A partir de les 21.00 h, a l’av. de Roma
Sopar veïnal i ball popular
Col·laboració: AV Barri del Gas

DIUMENGE, 28 d’AGOST

A partir de les 10.00 h, a l’avinguda de 
Roma-cantonada passatge Roma
Sardinada popular
Col·laboració: AV Barri del Gas 

BARRI TARTER-MARESME

DISSABTE, 3 de SETEMBRE

10.30 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Festa infantil
Amb jocs tradicionals
Col·laboració: AV Tarter·Maresme

17.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Xocolatada
Col·laboració: AV Tarter·Maresme

17.30 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Homenatge a la gent 
gran del barri
Col·laboració: AV Tarter·Maresme

18.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Festa de la verema
Col·laboració: AV Tarter·Maresme, pa·

rròquia de Santa Maria

20.30 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Botifarrada popular
Col·laboració: AV Tarter·Maresme

22.00 h, a la plaça de Mercè Rodoreda
Ball popular
Amb la Discomòbil yelo
Col·laboració: AV Tarter·Maresme

DIUMENGE, 4 de SETEMBRE

11.00 h, a la parròquia de Santa Maria
Missa en honor de la 
Mare de Déu
Col·laboració: AV Tarter·Maresme 

13.00 h, a l’esplanada de la parròquia 
de Santa Maria
Fideuà popular
Col·laboració: Av tarter-Maresme



ORGANITZACIÓ

Regidoria de Festes (activitats culturals i festives)

Regidoria d’Esports (activitats esportives)

Regidoria de Cooperació (activitats de Cooperació 

Internacional)

COMISSIONS DE SUPORT

Comissió de Festa Major

Comissió de Pirates i Premianencs

ENTITATS CULTURALS i CÍVIQUES

Agrupació Coral l’Amistat - Cors de Clavé

Agrupació teatral Kampikipugui

Agrupament Escolta Amon-Ra

Amics de la Sardana

Assemblea Local de la Creu Roja

Associació Arco Iris

Associació Bricbarca (Sant Ramon)

Associació Cultural l’Aurora

Associació d’Artistes Plàstics de Premià de Mar

Associació de veïns i Establiments del Casc Antic (AvECA) 

Associació de veïns Barri de Can Pou - Camp de Mar

Associació de veïns Barri de Llevant

Associació de veïns Barri del gas

Associació de veïns Barri Santa Maria-Santa Anna-tió

Associació de veïns Barri tarter-Maresme

Associació de veïns Barri Banyeres-Sol i Mar-Nou 

Premià

Banda de l’Escola de Música “Mestre Montserrat”, de 

vilanova i la geltrú

Banda de Premià

Biblioteca Martí Rosselló

Casal d’Avis de Can Manent

Casal de gent gran

Casal Benèfic Premianenc

Club de Rol Kindred

Comerços Associats de Premià de Mar (CAP)

Conex

Consell Sènior

Coral l’Amistat

De Bòlit!

Escola de Música i Dansa “Estudi teresa Maria” 

Escola Municipal de Música

Esplai Parroquial

Fundació CRIt

grallers de Premià de Mar

grup d’Havaneres Barca de Mitjana

grup de Rem dels Capgrossos de Mataró

grup Fotogràfic Argent

“Homes del Klan” de Ràdio Premià de Mar

joves de Sant Cristòfol

Museu de l’Estampació de Premià de Mar

Parròquia de Sant Cristòfol

Parròquia de Santa Maria

Pirat-A La Lluna

Ràdio Premià de Mar

Simplement Diables

ENTITATS ESPORTIVES

Associació de tennis taula Premià de Mar

CFS Premià de Mar 

Club Nàutic Premià

Club Patinatge Artístic Premià

Comissió Cursa d’Estiu

Dojo Aitai

Secció de Rem del Club Nàutic Premià

ENTITATS DE COOPERACIÓ

Associació Kuwonku

Asociació San-Prem

Associació tarija

Premià amb el Sàhara

qui fa possible la festa...



EMPRESES COL·LABORADORES

Anna Fruits

Associació de venedors del Mercat de Sant joan

Burbujasgigantes.com

Capricci

Casa Ametller

Escola de ball l’Acadèmia

Estampunt, SL

Frankfurt El Blau 

gravats Miramar SA 

gravmode SL

La Cuineta de Premià

Llenya joan Sayol

Lloveras Forners

Mercat de Sant joan 

Metalogenia

Rj Serveis i Espectacles SL

Servei de Neteja Pere i àngel SL

Sociedad Europea textil 2000

toni Ortiz Peixeters

La Comissió de Festes i l’Ajuntament de Premià de 

Mar vol també deixar constància del seu agraïment 

a tots els actors i figurants de la Festa Major, molt 

especialment a les següents persones:

-Xavier Pageo Martín - Omar

-Natàlia García Moya - Ester

-Pas Medina Falces – Martí

-Víctor Melero Jurado - Vigia

COMISSIó DE LA FEStA MAjOR 2011

DISSENy gRàFIC: ELOI BOTEY · www.puntdevista.net

FOtOgRAFIES: PAU MORILLAS

IMPRESSIó: BUFIPRINT, S.L. · www.bufiprint.com



En aquesta ocasió us parlaré de la banda es-

querra del carrer Sant Antoni, la que mira a 

muntanya, tal com jo el recordo, més o menys 

entre 1940 i 1970. Aquest text clou l’iniciat al 

programa de Festa Major de l’any 2010.

Entrant per la plaça de l’Ajuntament i enfocant el 

carrer de Sant Antoni ens trobem, fent cantona-

da a la dreta, l’antiga merceria de Ca la gorrista 

(avui Bar Marina). A l’esquerra, la prestigiosa 

confiteria de Cal Petit. Al costat mateix hi tenim 

una botiga de comestibles, comandada per una 

família coneguda com a Can Barretina, tres vi-

vendes particulars, i seguidament la tant popu-

lar i antiga sabateria de Can Perico Niu. Un petit 

gir a l’esquerra i trobem una altra casa familiar 

d’estiuejants, seguida de l’estudi fotogràfic ano-

menat Ca l’Aniceto, molt freqüentat per tot el 

poble, i molt especialment per la molta immigra-

ció que aleshores va arribar a Premià, fet com-

provable per la gran quantitat de fotografies que 

es lluïen a l’aparador de l’establiment.

Més endavant hi trobem un petit jardí tancat, 

en el qual durant aquests anys la família Massa 

hi construí una bonica vivenda. Segueix un bell 

edifici, del qual es comentava que havia acollit 

un convent de monges, i a on durant aquests 

anys la Penya Barcelonista hi tenia la seva seu 

social. Allà s’hi celebraven reunions, assem-

blees i fins actuacions, com la que dugueren a 

terme els Setze jutges, amb en joan Manuel 

Serrat. El local també oferia una sala amb tele-

visió, en una època en què molts premianencs 

no en tenien.

Seguidament tenim Can Roure, que durant els 

anys de la guerra civil va servir per tenir concen-

trats tots els barbers del poble, com en altres 

llocs es feia amb diferents oficis. Després hi tro-

bem una altra vivenda que fa cantonada amb el 

carrer Francesc Moragas, i que és un baix i un 

pis en el qual hi trobem un dentista que venia 

de Mataró amb la fama de Dr. Spà. I qui no es 

recorda del famós forn de pa anomenat al grill?. 

I tocant a la seva paret, la central de telèfons 

que atenia la Sra. Marina i, sobretot els diumen-

ges, alguna altra treballadora de la companyia. 

Un parell més de cases particulars, i tot seguit 

trobem la popular joieria-rellotgeria comandada 

pel molt conegut Sr. R. Farrés. Seguia una casa 

particular en la que la família Malé hi realitzava 

diferents tasques relacionades amb el món dels 

estampats. Una bonica i gran casa en la que 

en aquells temps hi residia el director de la im-

portant fàbrica de teixits coneguda com a Se-

rra i Ollé (el vapor vell). I també fent cantonada, 

l’antiquíssima farmàcia de la Maria de Ca l’Aran, 

que tenia com a dependent el popular Sr. Siscu. 

El carrer Sant Antoni que he conegut (II)
Joan Xiberta i Pujol



talla de nou un carrer i seguidament tenim 

l’antic Frigo, que amb els anys es va traslladar 

a la part dreta del carrer. A continuació hi ha 

una botiga de comestibles, que antigament era 

coneguda com a Cal garró, i que fou adquirida 

per la família Solà-Prim. El següent establiment 

era una molt antiga merceria, anomenada Casa 

Creus. Seguia la carteria del poble, que co-

mandava el Sr. Domingo Muñoz com a carter i 

repartidor. Després hi trobem tres cases parti-

culars, on a la segona hi viva part de la família 

Margenat, i a la tercera d’elles hi estiuejava un 

important directiu de l’empresa Neumáticos 

galindo, que era conegut com a Sr. Coma. I 

ja per finalitzar el carrer arribem al darrer esta-

bliment que, molt més antigament es coneixia 

com a Can Salvi i s’hi venien comestibles. El 

seu successor el va tancar i es va dedicar a 

vendre palla i alfals per a les bèsties que hi ha-

via aleshores al poble. 
El carrer Sant Antoni a principis del s. XX. (Foto cedida per Màrius torner)




