
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CRIDA

PREMIANENCA PER LA REACTIVACIÓ DEL TEIXIT

ASSOCIATIU I EL VOLUNTARIAT I LA CONSERVACIÓ DE

L'ESSÈNCIA DE LA FESTA MAJOR.

La festa major de Premià no és una festa major qualsevol.

Si no fos per la pandèmia, la Festa Major com l’entenem ara, la de Pirates i

Premianencs, hauria fet ja els seus 25 anys de vida. Aquest fet, hauria d’haver

servit, com a mínim per consolidar l’estructura de la Festa.

Precisament l’esquelet de la Festa Major, que al llarg dels anys s’ha anat fent

estable i sòlid, és resultat de moltes hores d’esforços personals i col·lectius, de

persones i entitats. Hores de treball conjunt amb l’Ajuntament, perquè és

innegable que, sense el suport institucional, aquesta Festa Major no hauria

arribat a ser el que és.

Per això, desde Crida Premianenca creiem tant important la feina de la Comissió

de Festa Major i del consell de Cultura; que la festa major ha de ser una festa

participativa i participada per totes les entitats que en son part; que generi

il·lusió i que sigui estimada pels premianencs i premianenques. I aquests

esforços que hi dediquen les voluntàries de totes les entitats del teixit

premianenc han de ser reconeguts i valorats per part del consistori i els seus

treballadors. I com podem, com a part institucional de la nostra Festa,

reconèixer aquest valor del voluntariat? Apostant pel valor cultural de la nostra

Festa, invertint en millorar la qualitat dels actes, destinar tots els recursos

possibles per fer-la més segura i més accessible, donant les eines necessàries

per a que continuï creixent i desenvolupant-se i, sobretot, confiant en les idees

d’aquestes entitats i anar de la mà per fer-les realitat.

En definitiva, desde Crida Premianenca creiem que el consistori ha de recolzar

les entitats que mouen la Festa Major i no posar pals a les rodes per la

consagració de la nostra Festa Major com una de les festes de referència del

Maresme.

I siguem realistes i sinceres… ja n’és una Festa Major de referència a la comarca,

pel seu caràcter únic i divers. No és cap secret que, en la nostre Festa Major,

tots els actes estructurals tenen un motiu, tenen una raó de ser i tenen ànima

col·lectiva, i que fan de la festa una experiència singular que la resta de



poblacions de la comarca no tenen. És per aquest motiu que desde Crida

Premianenca creiem que hem de possibilitar la seva conservació i el seu

creixement. Però la Festa ha créixer bé: ha de créixer conservant la seva

personalitat i la seva essència.

Sense anar més lluny, en els últims anys la Festa Major s’ha vist revellida per

una sèrie de motius (entre ells la pandèmia de la Covid-19) que han fet que,

tant la part institucional com la part de voluntariat, hagin patit per tornar a la

normalitat i poder oferir la mateixa qualitat en els actes que anys enrere.

La programació musical és l’artèria principal de qualsevol festa (d’aquí i d’arreu).

I a Premià de Mar aquesta oferta musical ha sigut la que més ha patit una

davallada a nivell qualitatiu. Pràcticament desde l’inici (amb l’arribada dels

pirates a la Festa Major), es va apostar per fer una programació musical gratuïta

i de qualitat i programada al principal espai d’oci i lleure de la nostra ciutat: la

platja. No hem d’oblidar que Premià viu cara al mar i que la platja, forma part de

la nostre cultura com a poble i també, és part molt important de la nostra festa.

A l’inici, és va escollir la platja del Bellamar per instal·lar els concerts. La platja

perfecte per què és la més centrica, permet una mobilitat cap altres espais de la

Festa i crea un ambient de caliu que fa que els concerts, en aquest paratge,

siguin especials i únics.

Des de Crida creiem que la primera gran errada va ser la decisió, fa pocs anys,

de traslladar els concerts a la platja de Llevant. Ni llueixen com ho feien abans,

ni permeten una mobilitat còmoda i ràpida entre espais de la festa, i a més,

modifiquen recorreguts d’actes i, al cap i a la fi, la mateixa estructura de la

festa.

En aquests darrers anys, la decisió de traslladar els concerts de la platja al

Palmar encara ha estat més errada. La decisió s'entén, relativament, per la

pandèmia. La salut i la seguretat ciutadana, en aquests darrers anys, ha estat el

més important. No obstant, aquest any 2022, quan molts dels nostres pobles

veïns ja han normalitzat la seva festa i han fet els concerts a la platja, aquí a

Premià no va passar. I això ens preocupa, perquè desvirtua la festa i perquè



deixa de banda un espai clau no només pel desenvolupament de la Festa Major,

sinó també pel poble de Premià.

Si festivals com el Canet Rock o festes majors com Les Santes o La Mercè o, les

festes majors de Vilassar de Mar o d’ Ocata han tornat a la normalitat, ens

preguntem desde Crida, el perquè la nostra festa major no ho ha fet. És un tema

que ens genera neguit i ens fa estar intranquiles perquè no volem que sigui la

tònica dels següents anys i què Premià perdi un espai tant seu com és la platja.

Atès que la participació d’entitats i col·lectius que col·laboren amb la creació i

realització dels actes de festa major minva, any rere any, ja que no es potencia

la participació d’aquests col·lectius desde la comissió de la Festa Major ni desde

el Consell de Cultura.

Atès que el consistori ha d’apostar per enfortir, conservar i protegir la nostra

Festa (en tots els seus àmbits).

Atès que la Festa Major de Premià de Mar esta perdent la seva essència pel que

fa a la programació i ubicació dels actes musicals.

Per tot l'exposat, Crida Premianenca proposa, al ple municipal, l’adopció

dels següents acords:

1. Que es convoqui el consell de cultura i la comissió de Festa Major, de

forma periódica, com a part important de la creació i organització de la

nostra festa, per tornar a obrir la via de la participació a totes les entitats

que hi formen part.

2. Que els concerts de Festa Major tornin a fer-se a la platja entenent que

aquest és l’espai idoni i forma part de la nostra essència com a poble.

3. Que l’estructura de la Festa Major, que s’havia consolidat quan va celebrar

el 20è aniversari, sigui respectada i protegida. Que els principals actes

que la conformen siguin especialment valorats, entenent que formen part



d’un tot i que si es modifica l’estructura d’algun d’ells, pot acabar afectant

l’estructura del conjunt.

4. Que cal reactivar i confirmar la voluntat de l’Ajuntament per fer créixer la

Festa Major, respectant la seva idiosincràsia i el voluntariat de les entitats

que hi participen.

A Premià de Mar, a 4 d’octubre de 2022

Marta Solà Matamoros, portaveu de Crida Premianenca-AMUNT.


