
 
 

Moció de Premià en Comú Podem per repensar la rua de reis  

amb criteris de gènere, salut i sostenibilitat. 

Des de Premià en Comú Podem seguim pensant en un Premià per als infants i per 

això ens hem aturat a reflexionar sobre la celebració dels reis mags, els missatges 

que durant aquesta celebració fem arribar als nens i nenes de la nostra vila, els hàbits 

de salut i consum que promovem, així com els models i referents, amb presència 

femenina o no, que divulguem. 

És per això que el nostre grup proposa la creació d’una taula de debat en la que poder 

abordar i treballar aquestes qüestions, buscant generar els canvis necessaris per tal 

de promoure una festa més inclusiva, respectuosa i paritària. 

Des de Premià en Comú Podem proposem debatre les següents propostes: 

- Incloure models femenins. En alguns municipis, per exemple a la província de 

Lleida, ja s’han inclòs reines magues en la cavalcada. 

- Repensar el missatge en forma de xantatge que fem arribar als infants, relacionant 

el bon comportament, des d’una mirada adultcèntrica, amb la quantitat de regals. 

- Repensar el model de cavalcada, fent-lo més inclusiu, respectuós amb el medi 

ambient i promotor d’hàbits saludables. Per això proposem fer trams de la cavalcada 

lliures de sorolls forts, així com trams en els que no es llencin caramels. També 

revisar els temps i espais de recorregut, buscant que sigui adequat pels més petits i 

per persones amb mobilitat reduïda. 

- Proposem, a tot això, repensar la part més institucional de l’acte; durant aquesta 

part creiem que caldria donar veu als infants, autèntics protagonistes de les festes, i 

fer-lo més participatiu. 

- Per últim, creiem que el Nadal, i en concret la campanya de reis, és una bona 

oportunitat per bolcar esforços en la promoció del consum responsable i el comerç 

local i de proximitat. Per això proposem abordar també aquesta qüestió en aquest 

espai de debat. 

És per tot això que proposem al Ple de l’Ajuntament de Premià de Mar 

l’adopció dels acords següents: 

1- Constituir una taula de treball en la que repensar l’acte de la cavalcada de reis en 

la que s’abordin totes les qüestions que hem enumerat. 

2- Convidar a participar en aquesta taula a les AMPAs i AFAs, així com a les entitats 

que treballen amb infants i joves, i al Consell d’Infants Municipal. 
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