
 

Moció de Crida Premianenca – Alternativa Municipalista per a 

l'organització d'un debat ciutadà de caràcter vinculant sobre la 

Festa Major de Premià de Mar 

  

¹Les dades més antigues que es coneixen d’una Festa Major a Premià 

de Mar són de l’any 1846. Aquella va ser una festa essencialment 

marinera, ja que s’esperava el retorn d’alguns dels mariners del 

poble que venien d’Ultramar, alguns d’ells per casar-se. El Premià d’aleshores era un poble 

menestral, composat essencialment per obrers, pagesos i mariners. Amb tota una sèrie 

d’intercanvis entre el jovent, que anava de festa major en festa major, a mesura que aquestes 

s’anaven desenvolupant en el calendari. Aleshores, l’acte central de la festa era el ball, 

l’avantpassat de l’actual Ball de Gala o Ball de Festa Major, que primer es va fer a la plaça de 

l’Ajuntament i després, durant molts anys, es va fer a la Plaça Nova. 

L’any 1996 es va introduir un acte aparentment d’escassa importància a la Festa Major 

d’aleshores: l’escenificació d’un desembarcament pirata, d’aquells que es patiren a la nostra 

comarca sobretot en els segles XVI i XVII. Tot i estar dotada amb pocs recursos econòmics, i ni 

tan sols constar al programa de Festa Major d’aquell any, aquesta representació va agradar 

força i aviat hi va voler participar més i més gent en el seu muntatge i escenificació. En un principi 

la festa dels Pirates i Premianencs s’assemblava poc a l’actual, amb molts elements que avui ens 

semblen anacrònics o fins intolerables. La festa, novament, va seguir canviant amb la societat 

que la generava. Sigui com sigui, en pocs anys la cosa ha agafat tanta embranzida que avui no 

entendríem la Festa Major sense el desembarcament pirata, ni sense els elements que s’hi 

relacionen. Ara, quan algú parla del desembarcament, a seques, tothom a Premià sap a què es 

refereix. 

Però la cosa no s’ha aturat aquí. Al desembarcament pirata aviat s’hi va afegir la iniciativa de 

decorar el carrer Sant Antoni a l’estil d’un poble pescador dels segles XVIII-XIX, més o menys com 

es creu que deuria ser Premià de Mar en els seus inicis com a Barri de Mar de Sant Pere de Premià. 

Aquesta recreació, en la qual hi participen de manera entusiasta molts veïns del carrer, ha 

esdevingut també un element imprescindible de la nostra Festa Major, tant que si no s’hi passeja 

hom té la sensació d’haver-se perdut alguna cosa molt important. 

En essència, la Festa Major de Premià de Mar es caracteritza per la participació de 

premianenques i premianencs, fet que li atorga un dels requisits principals per situar-se en el 

grup de les festes populars més reconegudes i visitades de Catalunya. Però, com ha passat en 

diferents municipis de Catalunya amb festes majors de prestigi, en algun moment de la seva 

història han patit situacions de desavinença entre l’administració i voluntaris, i que sense la 

participació activa d'aquests darrers la festa no seria tan potent i provablement viable. En molts 

casos, aquests diferents motius i legitimitats, a banda i banda, han precisat d’un debat sincer i 

asserenat per tal de revitalitzar la festa i sobretot aconseguir que continuï sent l’expressió d’un 

concurs conjunt i consensuat entre administració i ciutadania. En el cas concret de Premià de 

Mar considerem que cal tenir molt en compte i preservar els orígens i el fil conductor de la festa 

major que hem anat construint amb tanta passió en els darrers 23 anys i que cal continuar 

tractant amb la mateixa intensitat, tot promovent i estimulant el voluntariat, com a peça clau 

pel manteniment d’aquesta gran festa major. 



Per altra banda, i com dèiem anteriorment, no podem obviar que en 23 anys la societat 

premianenca ha anat canviant. En aquest sentit, la festa ha de treballar més intensament per 

integrar-hi aquesta diversitat cultural premianenca que mereix, com no pot ser d’una altra 

manera, estar ben representada i integrada en l'organització i desenvolupament de la Festa 

Major. Iniciatives com el sopar organitzat per l'entitat SanPren, per a recaptar fons per a 

projectes com construir pous i canalitzar l’aigua de Sanunding (Gàmbia), són un exemple 

d'activitats que cal fer créixer dins el programa d'actes i en aquest sentit caldria realitzar un 

treball actiu per aconseguir la participació d'altres comunitats premianenques. Però també la 

societat ha evolucionat en negatiu, i com també ha passat en la majoria de festes majors, hem 

hagut de lluitar contra actituds xenòfobes i violentes que cal erradicar del nostre municipi, no 

només durant la festa, sinó també els 365 dies de l’any. En aquest sentit cal continuar treballant 

des de l’ajuntament i la comissió, per ampliar i perfeccionar les estratègies i accions destinades 

a esborrar les actituds xenòfobes, violentes i masclistes. 

De la mateixa manera que estan fent altres municipis de Catalunya, a Premià de Mar precisem 

seure a debatre com volem que continuï sent la Festa Major i l’ajuntament ha de ser el principal 

promotor i defensor d’un debat sincer, inclusiu i propositiu respecte el futur d’aquesta festa, 

conjuntament amb les entitats que han treballat i hi treballen voluntàriament. 

  

Per tot això, el grup municipal de Crida Premianenca proposem al Ple els següents acords: 

  

1.  Organitzar des de l’ajuntament i les entitats vinculades a la festa major un procés de debat 

obert a la població de durada curta i que es pugui realitzar abans de finalitzar el febrer del 2020. 

2.  Integrar en el debat participatiu la preservació dels orígens i el fil conductor de la festa major 

(organitzativa i escenicament), tenint en compte la necessitat de treballar constantment per 

eliminar qualsevol imatge o situació que pugui ser susceptible d'incentivar actituds xenòfobes, 

violentes i masclistes. 

4. Integrar en el debat participatiu la necessitat de continuar implementant i  augmentar 

mesures per garantir un espai festiu segur, lliure de discriminacions i agressions. 

3. Que aquest procés de debat desemboqui en unes conclusions de caràcter vinculant a 

incorporar en l’organització de la festa del proper any 2020. 

4. Publicar les conclusions dels procés de debat i els compromisos adquirits per part de 

l’ajuntament i les entitats i/o persones vinculades a la Festa Major. 

 

Premià de Mar, 5 de novembre de 2019 

Andreu Mumbrú Fuxet, 

Portaveu de Crida Premianenca – Alternativa Municipalista  

_________________________________________________________________________ 

¹ Història de la Festa Major. Pirates i Preminencs. https://festamajor.pdm.cat/la-

festa/salutacio/ 
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