
 
NOTA DE PREMSA / CONVOCATÒRIA 

 

Dissabte 25 maig d’11h a 13h 

7 escoles de Premià de Mar participen en la jornada      
d’Art Urbà de Marina Port Premià  

 
 
 

Premià de Mar, 20 de maig de 2019 -  En el marc de les activitats lúdiques que Marina Port 

Premià ve celebrant a les seves instal·lacions, aquest dissabte 25 de maig organitza una 

jornada d’Art Urbà on els protagonistes seran els nens i nenes de diverses escoles del 

municipi.  

Set escoles de Premià de Mar participen en aquesta iniciativa. Sota la temàtica de “La Mar”, 

cada una d’elles serà l’encarregada  de plasmar el seu propi mural sobre les parets de la zona 

lúdica i comercial del port. Els artistes, d’edats compreses entre 10 i 14 anys, han treballat 

prèviament a l’escola, la idea creativa. 

“Des de l'obertura de la zona, aquest passat estiu, a Maria Port Premià hem treballat per 

transformar-la en un espai de referència social i cohesió per al poble”, comenta Joan Conde, 

Director General de Marina Port Premià. En el seu moment, ja es va comptar amb la 

participació ciutadana al procés de disseny, i ara amb aquesta iniciativa, es vol continuar 

involucrant als veïns a través d’una activitat pensada perquè els més joves gaudeixin i se 

sentin com a veritables artistes. Les seves creacions contribuiran a donar una identitat molt 

personal a l’espai.     

Les escoles participants en la jornada són: Escola Assís, Escola El Dofí, Escola El Pilar, Escola 

La Salle (Agrupament la Traca), Escola Montserrat, Escola Sant Cristòfol i l’Institut Premià. 

Per a més informació: 
Gemma Balsells · gb@clapersdediego.com · 933 283 081 

Jornada d’Art Urbà de Marina Port Premià 

Dia: 25 de maig 

Hora: de 11h a 13h 

Lloc: Marina Port Premià. Camí Ral s/n Port Esportiu – Premià de Mar 

Hi participen: Escola Assís, Escola El Dofí, Escola El Pilar, Escola La Salle (Agrupament la 

Traca), Escola Montserrat, Escola Sant Cristòfol i l’Institut Premià 
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