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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE PREMIÀ EN COMÚ PODEM
PER LA INVERSIÓ I DESCENTRALITZACIÓ DELS ESPAIS 

CULTURALS I ACTIVITATS CULTURALS DE PREMIÀ DE MAR

Premià de mar és un poble amb un important teixit associatiu que realitza diferents 
activitats obertes a tota la ciutadania al llarg de tot l’any amb col·laboració de 
l’Ajuntament que, al mateix temps, organitza activitats pròpies.

Des de fa molts anys, aquestes activitats realitzades en places o carrers es concentren 
essencialment al centre del municipi.

El fet de concentrar tantes activitats en el mateix entorn genera una desequilibri clar 
entre els diferents barris de la població.

L’opció de descentralitzar les diferents activitats en diferents punts del municipi pot 
permetre apropar aquestes activitats a tots els veïns i veïnes de la població.

Les festes i activitats culturals aporten cohesió als barris, creen un espai de trobada i 
socialització i per tant faciliten convivència dels premianencs i premianenques.

Com exemple el 100% dels actes, fires, concerts i activitats culturals i festives realitzats 
a carrers o places del municipi durant els mesos de setembre a novembre del 2021 
publicitades a l’agenda municipal es van realitzar a la Gran Via o en llocs localitzats per 
sota d’aquest carrer.

A Premià de Mar una gran part de persones tenen un origen cultural divers i la seva 
participació en la vida cultural del poble és mínima. El fet que a més les activitats 
culturals es realitzin fora dels seus barris dificulta encara més la seva participació. 
Aquesta descentralització dels actes, fires i concerts s’ha de fer amb perspectiva 
intercultural amb la implicació de les entitats referents del poble que representin altres 
cultures; que visibilitzi la riquesa i diversitat, fugint d’estereotips, i serveixi com a eina de 
cohesió social entre els premianencs i premianenques.

Cal per tant potenciar una oferta gratuïta i de qualitat a espais exteriors com les places 
de tots els barris; que les programacions surtin al carrer i siguin accessibles a tothom.

Per altra banda cal que a tots els barris existeixi un centre cívic o espai que sigui motor 
de l’oferta cultural i festiva del barri, que ofereixin un important nombre de serveis amb 
l'objectiu de descentralitzar-los i apropar-los a la ciutadania, i alhora donin cabuda a 
programes i activitats adreçades a persones de totes les edats.

Per tots els motius exposats, el Grup Municipal Premià en Comú Podem proposa 
al Ple els següents acords:

1-      Programar la descentralització d’activitats que es realitzen durant tot l’any en espais 
públics, siguin organitzades per l’Ajuntament.
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2-      Facilitar la descentralització dels actes organitzats per les entitats del poble, creant 
un ajut econòmic per tal de facilitar la comunicació i organització dels actes que es 
realitzin en carrers i places ubicats per sobre de la Gran Via.

3-      Prioritzar el trasllat de les fires que ja tenen alta participació i dels actes i activitats 
infantils a carrers i places ubicats per sobre de la Gran Via.

4-      Crear un centre cívic al futur espai que serà propietat de l’Ajuntament de Premià de 
mar del solar de la cantonada dels carrers Ramon y Cajal i Carme (Fàbrica de 
pijames).

5-      Traslladar aquests acords a totes les entitats inscrites en el Registre d’Entitats de 
Premià de Mar.

Premià de Mar, gener 2023
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