
MOCIÓ QUE PRESENTA CRIDA PREMIANENCA – ALTERNATIVA 

MUNICIPALISTA PEL MÀXIM APROFITAMENT DELS ESPAIS DE LA 

CIUTAT PER A LA PROGRAMACIÓ D’ACTES CULTURALS DURANT 

TOT L’ANY A PREMIÀ DE MAR 

La cultura i l’art són un dels principals elements de 

revalortizació d’un municipi i de cohesió de la nostra rica i plural 

societat. És un dels elements que cal potenciar per garantir el 

benestar i el sentiment de comunitat de la ciutadania. La cultura 

i l’art esdevenen un element de democratització, participació i 

cohesió social.  

En aquest sentit, Premià de Mar és una ciutat amb molt de potencial a nivell cultural, tal com 

ho podem comprovar amb la nostra Festa Major, el ric i divers teixit associatiu i popular, o la 

diversitat de les entitats que promouen la cultura. Premià de Mar és cultura, sí, però, en 

general, només mostrem aquest potencial en moments molt concrets de l’any, normalment 

entre la primavera i la tardor. Després sembla com si la ciutat passés uns mesos d’hivernació, 

on l’oferta cultural pràcticament desapareix i la població no té més remei que cercar-la en 

d’altres municipis. 

A aquesta realitat hi hem de sumar la situació de precarietat del sector cultural al nostre país, 

en augment arran de la COVID-19. La cultura ha estat un dels pilars de la nostra societat més 

tocats i menystinguts des de fa molts anys, un pilar imprescindible que encara no s’ha vist 

recuperat de la crisi del 2008, amb retallades, IVAs culturals i una situació d’inestabilitat i 

precarietat laboral de les professionals del sector. 

Durant el confinament va ser justament el sector cultural qui ens va treure de la monotonia i 

ens va fer gaudir de les diferents disciplines, des de concerts en directe a obres teatrals, i de 

forma gratuïta. Ara, en ple post-confinament, la cultura es torna a trobar a l’abisme a tot arreu 

i el conjunt de professionals van veient com els actes programats s’anul·len o els aforaments 

es veuen molt reduïts, fins al punt d’haver estat totalment suprimits amb les darreres mesures 

adoptades per a fer front a la segona onada. No deixa de ser ben trist que puguem moure’ns 

en transport públic, on no es respecta cap tipus de distància, i en canvi hi hagi moltes 

dificultats per programar qualsevol acte cultural, malgrat es vetlli per la seguretat i es 

compleixi amb els requisits sanitaris. 

És per això que des de Premià de Mar cal apostar per #LaCulturaÉsSegura, aprofitant al màxim 

espais que ja tenim i que els darrers anys han estat clarament infrautilitzats. I no només això, 

sinó facilitant aquests espais a les entitats de la ciutat perquè puguin organitzar els seus propis 

actes. Així com recuperar moltes localitzacions que no formen part de l’habitual circuit 

cultural. 

Igualment, no només és necessari apostar per #laculturaésegura amb regularitat arreu de la 

ciutat i durant tot l’any, sinó fer-ho també amb artistes del territori, potenciant i donant 

visibilitat a la cultura km0. És imprescindible aprofitar la riquesa artística que tenim a Premià 

de Mar i la nostra comarca i, alhora, generar sinèrgies amb els municipis del voltant per tal de 

facilitar la creació de circuïts artístics i culturals territorials. 

Per últim, és important impulsar la tasca de programació cultural que es duu a terme des de 

diferents àrees municipals, com ara Joventut, Igualtat o Educació, enriqueix notablement la 

diversitat de l’oferta que tenim a la ciutat. Tanmateix, seria interessant millorar la coordinació 



entre totes aquestes àrees, a fi d’optimitzar els recursos i oferir una oferta el màxim de rica i 

diversa, que arribi a tots els públics. 

Per tot l’exposat el Grup Municipal de Crida Premianenca – Alternativa Municipalista proposa 

al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER: Que l’Ajuntament realitzi un inventari d’espais en la via pública i d’equipaments 

arreu de la ciutat que puguin ser utilitzats per a la programació d’activitats culturals i 

artístiques per part de les diferents àrees de l’Ajuntament així com de les entitats 

premianenques. 

SEGON. Que l’Ajuntament doni el màxim aprofitament i faci ús de tots aquests espais existents 

a la ciutat (centres cívics, Biblioteca, equipaments buits, teatre l’Amistat, places, etc.)  per a 

actes culturals durant tot l’any. 

TERCER. Que per a aquests espais, s’analitzi i realitzi les mesures de seguretat necessàries per 

ser habilitats com a espai per a la celebració d’activitats culturals (aforaments, distribució de 

les cadires, senyalització de les distàncies i circuïts d’entrada i sortida, ventilació amb medició 

de CO2, etc.) 

QUART. Que l’Ajuntament utilitzi els espais d’arreu de la ciutat com escenari d’una 

programació cultural local, de qualitat i estable potenciant als artistes del territori. 

CINQUÈ. Que l’Ajuntament faciliti a les entitats poder organitzar actes culturals en aquests 

espais, mostrant aquesta possibilitat de forma clara i àgil a la web municipal. 

SISÈ. Que l’Ajuntament aprofiti al màxim l’espai públic i els equipaments a l’aire lliure per dur-

hi a terme espectacles de carrer i circ durant tot l’any. 

SETÈ. Que l’Ajuntament garanteixi una coordinació entre l’àrea de Cultura i la resta d’àrees 

del consistori i entitats externes que programen activitats artístiques i culturals, a fi 

d’optimitzar els recursos i oferir una oferta el màxim de rica i diversa, que arribi a tots els 

públics 
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