
Moció que presenta el grup municipal 
CRIDA PREMIANENCA POBLE ACTIU per 
activar accions de recuperació i difusió 
de la memòria històrica a Premià de Mar 

 

 

No hi ha cap col·lectivitat humana capaç d’afrontar el futur amb èxit si no se’n coneix 

el passat. Per això considerem important recuperar la història del nostre municipi per 

posar-la a l’abast de tothom. Pensem que el coneixement de la història és una eina 

indispensable per entendre el present i pensar el futur. Per tant, considerem necessari 

engegar polítiques per preservar i desenvolupar la memòria, el patrimoni i la identitat 

col·lectiva. 

 

Tenim l’obligació fets que encara marquen la societat on vivim. De recordar i 

denunciar que l’estat franquista va sorgir d’una sublevació militar, encapçalada pel 

general Franco, contra la República. A conseqüència d’aquest cop d’estat s’originà una 

cruenta Guerra Civil que va durar tres anys. Atès que un cop finalitzada la guerra 

s’inicià una etapa de repressió generalitzada, com mai s’havia viscut abans.  

 

Atès que recentment s’ha fet una exposició i acte per la commemoració dels 80 anys de 

la guerra civil i se’ns van presentar diversos programes oberts de la Generalitat com el 

Banc d’ADN per facilitar la identificació de desapareguts pensem que Premià de Mar es 

podria vincular i sumar a aquest tipus d’actuacions. 

 

També les vinculades a altres realitats i contextos on es va repressaliar persones per 

motius similars i guarden relació amb la nostra vila, perquè van ser veïnes del nostre 

poble o perquè persones van haver de migrar i ara viuen a Premià. En aquest sentit 

existeixen actuacions per la visibilització de repressaliades per altres accions com la 

campanya de col·locació de Stolpersteines (Llambordes de topada) als pobles on van 

viure represaliades del nazisme o els 30.000 mocadors de les Madres de Plaza de 

Mayo que recorden les desaparegudes durant la dictadura argentina. 

 



El consistori té un deure vers la seva població en la recuperació i preservació de la 

seva memòria històrica, i ha de vetllar i mantenir-la per tal de donar testimoni de la 

resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques des de principis del segle 

XX fins a l’actualitat 

 

L'art. 54 de l'Estatut d'Autonomia vigent a Catalunya, recull els aspectes relatius a la 

Memòria Històrica concretant que «La Generalitat i els altres poders públics han de 

vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a 

patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats 

democràtiques. Amb aquesta finalitat, han d'adoptar les iniciatives institucionals 

necessàries per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit 

persecució com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l'autogovern de 

Catalunya. La Generalitat ha de vetllar perquè la memòria històrica es converteixi en 

símbol permanent de la tolerància, de la dignitat dels valors democràtics, del rebuig 

dels totalitarismes i del reconeixement de totes les persones que han patit persecució 

a causa de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència.» 

 

Pels  motius  exposats  proposem  al   CP-PC proposa  l’adopció  dels següents 

ACORDS: 

 

Primer.- Articulació d’un conjunt d’accions de govern destinades a la recuperació de la 

memòria històrica local i aquella relacionada amb la lluita pels drets i llibertats. Entre 

elles planificar un pla conjunt de jornades i accions per la memòria històrica del 

municipi i defensi els valors de la democràcia, la justícia universal, els drets humans, 

socials i laborals, així com la diversitat cultural, religiosa o de gènere que disposem al 

nostre municipi. 

 

Segon.- Vincular-se a campanyes existents per la recuperació de la memòria en altres 

contextos que guardin relació amb els valors que volem defensar per incorporar una 

perspectiva internacionalista. 

 

Tercer.- Promoure els premis i/o reconeixements per l'estudi (tant a nivell secundari 

com universitari) per aquell alumnat que centrin l'eix del treball en la recuperació de 

la memòria sobre persones, fets o moments històrics de la nostra ciutat: relacionats 



amb la República i la repressió posterior que es va patir, altres fets relacionats amb la 

memòria històrica de Premià o d’altres contextos que puguin tenir vinculació amb la 

nostra vila.  

 

Quart.- Donar suport i prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN 

als ciutadans del municipi, d’acord amb les següents mesures: 

1. Organització de conferències informatives sobre la iniciativa i divulgació del 

material. 

2. Audiovisual i difusió del Banc d’ADN 

3. Tramesa d’una circular informativa de la iniciativa a les entitats del municipi. 

4. Banner al web municipal que faciliti l’enllaça amb el projecte del Banc d’ADN i 

altres relacionades amb la identificació de les persones desaparegudes. 

5. Formació i informació dels treballadors de l’OAC o que atenguin a la ciutadania 

en general  perquè informin als ciutadans de la iniciativa i facilitar que els 

familiars dels desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN i serveixi per 

identificar els cossos de les fosses o altres que en un futur es puguin exhumar 

6. Informar de la iniciativa al Consell Comarcal i estudiar la possibilitat de 

participar dels costos de les anàlisis i recollida de mostres en forma de 

subvenció a les famílies interessades. 

 

Cinquè.- Informar d’aquest acord al departament de Governació, als membres de la 

Comissió d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya, grups parlamentaris del 

Parlament, Consell Comarcal, Consell Escolar Municipal i als impulsors del Banc d’ADN 

de Catalunya que gestiona les desaparicions forçades del període 1936-1977. 

 

 Premià de Mar 9 de Gener de 2019 

Andreu Mumbrú Fuxet 

Portaveu de CP-CUP-PA 

 


