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Agenda Nadal 2022
Del 24 de novembre 
al 24 de desembre

Fira de Nadal
Pl. Països Catalans

Com ja és tradició, torna la Fira de Nadal!

Tot el mes de desembre

Juga amb el comerç al “Fora de lloc”
Als establiments, socis de Comerç Premià, adherits 
a la promoció.

Joc per a nens i nenes fins als 15 anys. 
Els participants en el joc Fora de lloc, 
hauran de descobrir quin objecte “fora 
de lloc” s’amaga a cadascun dels apa-
radors participants. Sortejarem 3 vals 
de compra de 75 € entre els partici-
pants. El sorteig serà el dia 13 de gener 
de 2023.
Preu: gratuït
Ho organitza: Comerç Premià
Hi col·labora: Ajuntament de Premià de Mar i 
Ràdio Premià de Mar

De l’1 de desembre de 2022 
al 5 de gener de 2023

Recupera les teves compres 
al comerç local
A tots els establiments socis de Comerç Premià.

Comerç Premià reemborsarà 1.000 € 
de compres ja efectuades. Guarda els 
tiquets de totes les compres fetes entre 
l’1 de desembre de 2022 i el 5 de gener 
del 2023 als establiments adherits a 
Comerç Premià. Omple la butlleta i par-

ticipa en el sorteig. Sortejarem 2 premis 
de 500 €, en vals de compra, entre els 
participants. El sorteig serà el dia 13 de 
gener de 2023.
Preu: gratuït
Ho organitza: Comerç Premià
Hi col·labora: Ajuntament de Premià de Mar i 
Ràdio Premià de Mar

Divendres 2 de desembre

Encesa de llums de Nadal
Música al carrer, als principals carrers 
comercials

Dissabte 3 i 
diumenge 4 de desembre

Fira de Nadal al Barri Santa Maria – 
Santa Anna Tió
Durant tot el dia, al Torrent de Santa Anna
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Dissabtes 3, 10 i 17 de desembre

Activitats infantils
De 17 a 20 h, a la Pl. dels Països Catalans

Dissabte 10 de desembre

Música al carrer
Als principals carrers comercials

Diumenge 11 de desembre

Patge Hilari, el patge solidari
Des de les 10 h fins a les 13 h, a la Plaça Salvador 
Moragas (barri del Gas)

El patge reial visitarà el barri del Gas. 
Es farà recollida de cartes, recaptació 

de joguines noves o en bon estat i xo-
colatada. 
Ho organitza: Associació de Veïns del Barri 
del Gas

Emocionari. 
XI Temporada de música 
A les 11.30 h, a l’Espai l’Amistat

Un concert de música antiga distès i 
interactiu per a un públic infantil i jove, 
on debatrem, dibuixarem i escoltarem 
música que ens parla d’emocions. As-
sociarem les imatges a les peces que 
s’interpretaran. I de ben segur gaudireu 
de la música i de les emocions que ens 
trasllada.
Preu: 5,50 € (anticipada) 6,50 € (dia 
del concert), 5 € grans i 4€ joves
Ho organitza: Coral l’Amistat 

Dimarts 13 de desembre

CONTE I TALLER DE NADAL
A les 17.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras

Un Nadal de meravella: 
El misteri del taumàtrop a la biblioteca
Explicarem un conte de Nadal i cons-
truirem una joguina òptica per crear 
il·lusions de moviment amb temes na-

dalencs. A càrrec d’Elisabeth Ulibarri
A partir de 4 anys
Inscripció prèvia

Del 13 al 16 de desembre

Audicions de Nadal
Durant les tardes, a l’auditori de l’Escola Municipal 
de Música

Petits concerts a càrrec dels alumnes 
de l’Escola de Música
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Divendres 16 de desembre

Concert de Corals 
de l’Escola Municipal de Música
A les 20 h, església de Santa Maria 

Les diferents corals de l’Escola ens 
oferiran un repertori de cançons Na-
dalenques, entre altres. 
Ho organitza: Escola Municipal de Música i 
Església de Santa Maria

Dissabte 17 de desembre

Inauguració del pessebre 
Adrià Balaguer
A les 19 h, al pati de can Roura

Com ja és tradició, els Amics de l’Art 
pessebrístic ens presenten el seu pes-
sebre monumental al pati de can Roure.

Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic i 
Amics del Cant de l’AVECA

Pastorets
A les 19 h, al Patronat Teatre

Degut a l’èxit de l’any passat i a la 
quantitat de gent que es va quedar sen-

se veure els nous Pastorets, aquest any 
repetirem. Seran uns Pastorets renovats 
i amb moltes sorpreses… Més curts, una 
mica innovadors, però que volen ser, 
sobretot, entranyables com sempre.
Ho organitza: Patronat Social Premianenc

Concert de Valsos 
amb l’Orquestra Terres de Marca
A les 20 h, a l’Espai l’Amistat

Una proposta composta per un reper-
tori dels més cèlebres valsos vienesos 
combinat amb un elegant repertori de 
polques clàssiques.
Preu: 14 € (anticipada) 17 € (dia del 
concert)
Venda anticipada d’entrades: a partir del 
2 de desembre a la secretaria del Centre 
l’Amistat (2n pis): dilluns, dimecres i diven-
dres de 9 h a 13 h i dimarts i dijous de 16 h 
a 20 h i a Codetickets.com.
Ho organitza: Associació Cultural Centre 
l’Amistat
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Música al carrer
Als principals carrers comercials

Diumenge 18 de desembre

Pujada del pessebre a Sant Mateu
A les 8 h, a la Plaça Nova

Com cada any els Amics de l’Art Pesse-
brístic pugen el pessebre cap a l’ermita 
de Sant Mateu. A més, aquesta activitat 
serveix per recollir fons per a la Marató 
de TV3.
Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic
Hi col·labora: Caminants de Matinada

Pastorets
A les 18 h, al Patronat Teatre

Degut a l’èxit de l’any passat i la quan-
titat de gent que es va quedar sense 
veure els nous Pastorets, aquest any 
repetirem. Seran uns Pastorets renovats 
i amb moltes sorpreses… Més curts, una 
mica innovadors, però, que volen ser, 
sobretot, entranyables com sempre
Ho organitza: Patronat Social Premianenc

Dimecres 19 fins al 24 de desembre

Trenet de Nadal
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Aquest any torna el Trenet de Nadal! 
Una activitat familiar en la qual, amb un 
tiquet de compra de qualsevol establi-
ment de Premià de Mar, podreu gaudir 
d’un recorregut pel centre comercial de 
Premià de Mar.

Dimarts 20 de desembre 

ConcertS de Nadal 
a l’Escola Municipal de Música
A les 17.30 h, 18.30 h i 19.30 h  , a l’auditori de 
l’Escola de Música

Concert amb la participació de diferents 
alumnes i grups de l’Escola de Música. 

Dimecres 21 de desembre

Concerts de grups instrumentals de 
l’Escola Municipal de Música
 A les 18 h i 19.30 h, a l’Espai l’Amistat

Dijous 22 de desembre

Cantada de Nadales
A les 19 h, al Centre Cívic

El Coro Rociero La Marisma us convida 
a gaudir de la seva cantada de nadales. 
Ho organitza: Coro Rociero La Marisma
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Dijous i divendres 22 i 23 
de desembre

Música al carrer
Als principals carrers comercials

Divendres 23 de desembre

Els esperits de Nadal. 
Musical per a tota la família
A les 20 h, a l’Espai l’Amistat

La Caixa dels Trons presenta un musical 
amateur i de creació per a tota la famí-
lia, idoni per a aquestes festes.
Ho organitza: La Caixa dels Trons

Diumenge 25 de desembre
 
Inauguració de 
l’exposició de diorames
A les 11 h, al carrer de l’Aurora, 20

Exposició de diorames (pessebres) a 
càrrec dels Amics de l’Art Pessebrístic
Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic

Dimarts 27 de desembre

Casal Jove de Nadal. 
Taller de cuina nadalenca, 
galetes de Nadal
A les 17.30 h, a l’Espai Jove Can Salamó 

Pots reservar la teva plaça per Ins-
tagram a @espaijovecansalamo, per 
whatsapp al número 670232083 o per 
correu electrònic a cansalamo@premi-
ademar.cat.

Matins màgics de Nadal
A les 10.30 h i a les 12 h

Veniu a passar uns matins màgics on 
podreu gaudir d’un espectacle de circ i 
de proximitat i d’un espectacle de mà-
gia.

El domador de Puces (Fèlix Brunet)
A les 10.30 h, a l’Espai l’Amistat

Un circ de puces tradicional d’estil vic-
torià arriba a Premià de Mar, amb una 
preciosa escenografia construïda ar-
tesanalment sobre una consola isabeli-
na del segle XIX.

Un espectacle amb tots els elements d’un 
circ convencional: corda fluixa, el forçut, 
l’Home Bala (en aquest cas, Puça Bala), 
Trapezistes, Mag, Domador i Faquir.

Edat recomanada a partir de 5 anys.
Cal reserva prèvia a través del web 
espailamistat.cat. 

Sueños de una maga (Maga Gisell)
A les 12 h, a l’Espai l’Amistat

Show de màgia poètica i visual. Amb 
el toc de màgia femenina que costa de 
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trobar en el món de la màgia, la Maga 
Gisell ens acostarà al món dels somnis i 
la il·lusió. On tot és possible.  

Edat recomanada a partir de 10 anys.
Cal reserva prèvia a través del web 
espailamistat.cat

Dimarts 27 fins al 30 de desembre

Trenet de Nadal
De 10 a 14 h i de 17 a 21 h

Aquest any torna el trenet de Nadal! 
Una activitat familiar en la qual, amb un 
tiquet de compra de qualsevol establi-
ment de Premià de Mar, podreu gaudir 
d’un recorregut pel centre comercial de 
Premià de Mar.

Dimarts 27 de desembre

Jocs de falda, contes i música 
per a famílies amb nadons 
de 0 a 2 anys
A les 17.30 h, a la Biblioteca Martí Rosselló i 
Lloveras

Animalets del prat. Sons... Qui són? En 
el prat hi ha animalets que ens ense-
nyen a cantar, a fer pessigolles, a can-
tar cançons de falda, a fer joc de mans 
i de dits i moltes coses més. Vols venir a 
jugar i cantar amb ells? Segur que sí.

A càrrec de Montse Dulcet
Inscripció prèvia

Dimecres 28 de desembre

Casal Jove de Nadal. 
Una mirada cap a l’interior
A les 17 h, a l’Espai Jove Can Salamó 

Pots reservar la teva plaça per Ins-
tagram a @espaijovecansalamo, per 
whatsapp al número 670232083 o per 
correu electrònic a cansalamo@premi-
ademar.cat.

Dies 28 de desembre i 3 de gener

Taller d’estampació de fanalets. 
Activitat familiar
A les 11 h, al MEP

Aquest taller ja s’ha convertit en un cos-
tum en aquestes dates. Et proposem que 
vinguis a elaborar el teu fanalet per rebre 
els Reis!
Imprescindible reserva prèvia a: 
museu@premiademar.cat o al 
93 752 91 97
Preu: 2€

El dia 3 de gener a les 11h: es farà una 
segona edició del taller de fanalets.

Hansel i Gretel. 
Òpera familiar escenificada
A les 11.30 h, a l’Espai l’Amistat

Hansel i Gretel, és una òpera en tres 
actes d’Engelbert Humperdinck, amb 
llibret d’Adelheid Wette (la seva germa-
na), basat en el conte tradicional d’ori-
gen germànic. És una òpera adreçada 
als infants, però sovint s’inclou dins el 
repertori d’adults, atesa la seva qualitat 
musical.
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Preu: 12 € (anticipada) i 14 € (a ta-
quilla)
Venda anticipada d’entrades: a partir del 2 
de desembre a la secretaria del Centre 
l’Amistat (2n pis): dilluns, dimecres i diven-
dres de 9 h a 13 h i dimarts i dijous de 16 h 
a 20 h i a Codetickets.com.

Ho organitza: Associació Cultural Centre 
l’Amistat

Dijous 29 de desembre

Matins màgics de Nadal
A les 10.30 h i a les 12 h

Veniu a passar uns matins màgics on 
podreu gaudir d’un espectacle de circ i de 
proximitat i d’un espectacle de màgia.

El domador de Puces (Fèlix Brunet)
A les 10.30 h, a l’Espai l’Amistat

Un circ de puces tradicional d’estil 
victorià arriba a Premià de Mar, amb 
una preciosa escenografia construïda 
artesanalment sobre una consola isabe-
lina del segle XIX.
Un espectacle amb tots els elements d’un 
circ convencional: corda fluixa, el forçut, 
l’Home Bala (en aquest cas, Puça Bala), 
Trapezistes, Mag, Domador i Faquir.
Edat recomanada a partir de 5 anys.
Cal reserva prèvia a través del web 
espailamistat.cat 

The Postman (Txema Muñoz)
A les 12 h, a l’Espai l’Amistat

Diuen que és l’únic carter que ha re-
partit cartes en més de vint països dels 
cinc continents. Ha entregat paquets 
a la Reina d’Anglaterra, al Papa i a un 
president de la Casa Blanca. Distribueix 
tot allò que té destinatari. Però avui, en 
finalitzar la jornada, s’adona que té un 
paquet sense adreça ni remitent. No sap 
per a qui és. Què hauria de fer? Decideix 
obrir-lo i descobrir què conté aquest 
paquet. 

Edat recomanada a partir de 10 anys.
Cal reserva prèvia a través del web 
espailamistat.cat 

Casal Jove de Nadal. 
Vine a dormir a Can Salamó 
i fem l’amic/amiga invisible
A partir de les 20 h, a l’Espai Jove Can Salamó

Pots reservar la teva plaça per Ins-
tagram a @espaijovecansalamo, per 
whatsapp al número 670232083 o per 
correu electrònic a cansalamo@premi-
ademar.cat.
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Divendres 30 de desembre

Quinto de Nadal
A les 19 h, al Bar de l’Espai l’Amistat 

Les tradicions no es poden perdre i 
tornem a convocar el Quinto de Na-
dal! Vindran tots: el més petit, el de la 
trompeta, els pelats. I també vindran 
totes: les cametes, les mamelles i les 
santes! Amb premis interessantíssims 
dels nostres comerços, no us ho podeu 
perdre! Sempre ens demaneu servei 
de bar, doncs aquesta vegada el teniu! 
Podreu berenar, sopar... només es tracta 
de gaudir.
Ho organitza: Associació Comissió de Pirates 
i Premianencs

Els esperits de Nadal. 
Musical per a tota la família
A les 20 h, a l’Espai l’Amistat

La Caixa dels Trons presenta un musical 
amateur i de creació per a tota la famí-
lia idoni per aquestes festes.
Ho organitza: La Caixa dels Trons

Divendres 30 de desembre 

Ludi romani (jocs romans). 
Activitat familiar
A les 11 h, al MEP

Jugarem als jocs que hi havia a l’època 
romana! És una activitat per a tota la 
família! I també podreu visitar l’exposició 
Caput aut navis, on podreu veure alguns 
dels elements originals d’aquestes acti-
vitats lúdiques!

Preu: 2€
Amb reserva prèvia: 
museu@premiademar.cat 
tel.: 93 752 91 97

Diumenge 1 de gener 

Cap d’Any a l’Amistat
A les 00.30 h, a l’Espai l’Amistat

Veniu a celebrar el nou any 2022 a l’Es-
pai l’Amistat. Podreu gaudir de música 
amb Remember Music Show, i ambi-
entació i brindar per un nou any amb la 
família i els amics. Inclou una copa de 
cava i cotilló. 
Preu: 14 € (anticipada) i 18 € (a taqui-
lla el dia 31).
Venda anticipada d’entrades: a partir del 
2 de desembre a la secretaria del Centre 
l’Amistat (2n pis): dilluns, dimecres i diven-
dres de 9 h a 13 h i dimarts i dijous de 16 h 
a 20 h i a Codetickets.com
Ho organitza: Associació Cultural Centre 
l’Amistat i Ajuntament de Premià de Mar
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Cap d’any electrònic
A les 00.30 h, a l’escola Montserrat

Comenceu l’any a la festa de cap d’Any 
del Col·lectiu Popular de Festes, El Motí 
amb molt bon ambient i música de la mà 
de Dj’s premianencs.  
Ho organitza:  Col·lectiu Popular de Festes, 
El Motí

Pastorets
A les 18 h, al Patronat Teatre

Degut a l’èxit de l’any passat i la quan-
titat de gent que es va quedar sense 
veure els nous Pastorets, aquest any 
repetirem. Seran uns Pastorets renovats 
i amb moltes sorpreses… Més curts, una 
mica innovadors, però, que volen ser, 
sobretot, entranyables com sempre
Ho organitza: Patronat Social Premianenc

Primer bany de l’any
A les 12 h, Platja del Bellamar

Us esperem el dia 1 de gener a les 12h 
a la platja del Bellamar per fer el Primer 
Bany de l’Any. Per als més valents i va-
lentes: xocolata desfeta i melindros.
Ho organitza: Club Esportiu Fondistes Pre-
mianencs

Hi col·labora: Ajuntament de Premià de Mar

Dilluns 2 de gener

Casal Jove de Nadal. Calistènia
A partir de les 12 h, al parc del Palmar

Pots reservar la teva plaça per Ins-
tagram a @espaijovecansalamo, per 
whatsapp al número 670232083 o per 
correu electrònic a cansalamo@premi-
ademar.cat.

Dimarts 2 i dimecres 3 de gener 

Estació de cartes dels Reis Mags
De 17 h a 20.30 h, escola La Lió

Els ajudants de Ses Majestats arriben a 
Premià de Mar per rebre les cartes de 
les nenes i nens de la vila. Les cartes 
seran lliurades en una estació de cartes 

màgica on les famílies podran veure els 
ajudants reials treballant de valent per 
fer-les arribar al seu destí! 
A més, hi haurà un taller de cartes ben 
boniques i l’exhibició de varis oficis ar-
tesanals. 

Hi col·labora: La Caixa dels Trons

Atraccions infantils
De 17 h a 20.30 h, escola La Lió

S’hi podrà accedir amb un tiquet de 
compra de qualsevol establiment co-
mercial de Premià de Mar.

Del 2 fins al 5 de gener 

Trenet de Nadal
Dies 2,3 i 4 de gener: de 10 a 14 h i de 17 a 21 h 
Dia 5 de gener: de 10 a 14 h

Aquest any torna el trenet de Nadal! 
Una activitat familiar en la qual, amb un 
tiquet de compra de qualsevol establi-

1 de gener de 2023 a les 12h 
Plat ja del Bel lamar

Primer bany de l'any 
a Premià de Mar

Ho  organitza: Hi  col·labora:
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ment de Premià de Mar, podreu gaudir 
d’un recorregut pel centre comercial de 
Premià de Mar.

Dimarts 3, dimecres 4 
i dijous 5 de gener

Nadàlia. Parc lúdic de Nadal 
3 i 4 de gener: d’11 h a 14 h i de 17 h a 20 h. 5 de 
gener, d’11 h a 14 h, al pavelló municipal d’esports 
(entrada pel Passatge Vallès)

El Nadàlia torna al seu format original 
al pavelló amb molta il·lusió. Hi haurà 
inflables, tallers, espais per als més 
menuts i moltes sorpreses. 

Entrada gratuïta.
Hi haurà control d’aforament.

Dimarts 3 de gener

Casal Jove de Nadal. 
Dansa Comercial
A les 12 h, a l’Espai Jove Can Salamó

Pots reservar la teva plaça per Instagram 
a @espaijovecansalamo, per whatsapp al 
670232083 o per correu electrònic a can-
salamo@premiademar.cat.

Dimecres 4 de gener

Casal Jove de Nadal. 
Visita al Nadàlia
A les 12 h, des de l’Espai Jove Can Salamó

Pots reservar la teva plaça per Ins-
tagram a @espaijovecansalamo, per 
whatsapp al número 670232083 o per 
correu electrònic a cansalamo@premi-
ademar.cat.

CAVALCADA DE REIS
De nou Ses Majestats els Reis 
d’Orient venen amb tota la seva co-
mitiva per saludar a tots els infants 
de Premià de Mar.
 

Arribada de S.M. els  Reis de l’Orient al Port

A les 16.30 h, al port

Anem tots a rebre els Reis de l´Orient 
al Port de Premià després del seu llarg 
viatge en vaixell. Els donarem la ben-
vinguda amb un repertori de cançons 
nadalenques a càrrec de La caixa dels 
trons.
Hi col·labora: Marina Port Premià, De Bòlit! i 
La caixa dels trons

Dijous 5 de gener



Rebuda de S.M. els Reis de l’Orient 
A partir de les 17.15 h, a la plaça de l’Ajuntament

Gran Cavalcada de Reis

18.30 h, des del carrer Mercè (entre Joan Prim i 
Elisenda de Montcada)

Ses Majestats els reis d’Orient tornen 
amb tota la seva comitiva per saludar 
a tots els infants de Premià de Mar. 
Hi col·labora: De Bòlit!, La Caixa dels Trons, 
Tempo Escola de ball, Danzas populares 
Arco Iris, Amon-ra, Agrupament La Traca, 
Esplai Parroquial de Premià, AVECA i Oasis 
4x4. 

Recorregut: carrer Mercè (entre J. Prim i 
Elisenda de Montcada), carrer de la Plaça, 

carrer Enric Granados, Riera, Gran Via Lluís 
Companys, plaça dels Països Catalans.

Pessebre vivent

A partir de les 19 h, a la Plaça dels Països 
Catalans

Ho organitza: Escola de Teatre Kampikipugui
Hi col·labora: Escola de música i dansa 
Estudi Teresa Maria

Cavalcada inclusiva

Volem unes festes nadalenques inclu-
sives. Per tal que tots els infants pu-
guin gaudir d’aquest dia tan especial, 
reservarem una zona sense sorolls ni 
llums estridents a l’inici de la cavalca-
da. En un punt del recorregut també hi 
haurà una zona reservada a persones 
amb mobilitat reduïda.  
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Dissabte 7 de gener

Pastorets
A les 19 h, al Patronat Teatre

Degut a l’èxit de l’any passat i la quan-
titat de gent que es va quedar sense 
veure els nous Pastorets, aquest any 
repetirem. Seran uns Pastorets renovats 
i amb moltes sorpreses… Més curts, una 
mica innovadors, però, que volen ser, 

sobretot, entranyables com sempre.
Ho organitza: Patronat Social Premianenc

Diumenge 8 de gener

Segon concert 
del 48è Aplec de la Sardana
A les 11.30 h, a l’Espai l’Amistat

Concert de sardanes amb la cobla Ma-
rinada.
Hi col·labora: Amics de la Sardana de Premià 
de Mar

Pastorets
A les 18 h, al Patronat Teatre

Degut a l’èxit de l’any passat i la quan-
titat de gent que es va quedar sense 
veure els nous Pastorets, aquest any 
repetirem. Seran uns Pastorets renovats 
i amb moltes sorpreses… Més curts, una 
mica innovadors, però, que volen ser, 
sobretot, entranyables com sempre
Ho organitza: Patronat Social Premianenc

EXPOSICIONS
Del 12 de desembre al 7 de gener, al Centre Cívic 

Exposició del pessebre gegant
Com cada any podeu visitar el gran 

pessebre del Centre Cívic.
Hi col·labora: Amics de l’Art Pessebrístic

Exposició de pessebre 
i diorames de 2022
Del 25 de desembre al 6 de gener, al carrer Au-
rora, 20

Feiners de 18 h a 21 h i festius d’11 h a 
14 h i de 18 h a 21 h
Ho organitza: Amics de l’Art Pessebrístic



INAUGURACIÓ DE LA NOVA
SALA D’EXPOSICIONS MUNICIPAL

PREMIART
16 de desembre a les 19 h, plaça de l’Ajuntament, 1

Obertura d’un nou espai expositiu municipal a la plaça de 
l’Ajuntament núm. 1, on hi haurà exposicions de pintura, 
fotografia, escultura, ceràmica i altres.

Podran sol·licitar la cessió de la sala d’exposicions totes 
les persones, grups o entitats que així ho desitgin per tal 
d’exposar-hi obres vinculades a les arts visuals (fotografia, 
pintura, escultura, ceràmica, etc). La cessió serà gratuïta i 
té per objectiu la promoció, el suport i la divulgació de mani-
festacions artístiques.

Més informació a 
salaexposicions@premiademar.cat 
i al telèfon 93 752 99 90.



A PREMIÀ DE MAR


