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PREC DE CRIDA PREMIÀ DE DALT PER PROPOSAR A LA COMISSIÓ D’HONORS I 

DISTINCIONS L’ATORGAMENT DEL TÍTOL DE FILLA ADOPTIVA A NEUS CATALÀ, 

LA DEDICACIÓ D’UN ESPAI PÚBLIC A LES DONES DE RAVENSBRÜCK I ELS NENS 

DE LA COLÒNIA NEGRÍN DE LES ACÀCIES, I LA COL·LOCACIÓ D’UNA PLACA 

COMMEMORATIVA DE LA COLÒNIA 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, AMB REPRESENTACIÓ A L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ 

DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI RESPOST I DEBATUT EN EL DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE 

L’AJUNTAMENT, EL SEGÜENT PREC, QUE ESTÀ OBERT I EXTENSIU A LA RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS I 

OBERT A LES MODIFICACIONS, ADDICIONS I ESMENES QUE HI VULGUIN PROPOSAR, I QUE ESTÀ OBERT A 

POSSIBLES MODIFICACIONS QUE ES CONSIDERIN NECESSÀRIES PER A LA VIABILITAT DE LA PROPOSTA: 

Atès que: 

1. El passat 10 de març, el grup municipal d’ERC-AM va proposar l’atorgament del 

títol de Filla Adoptiva a la Sra. Neus Català. 

 

2. La Comissió d’Honors i Distincions va proposar, i el Ple va aprovar, que no se li 

atorgaria el títol de Filla Adoptiva sinó la Medalla d’Honor al Mèrit Social. 

 

3. El grup que havia fet la proposta, així com el grup del PSC, van votar en contra 

de la decisió perquè se li estava concedint un títol de menys rang que el que 

havien demanat i creien que es mereix. La Crida Premià de Dalt, present al Ple, 

va opinar en la mateixa línia. 

 

4. L’equip de govern va contestar que els dos reconeixements són de rang 

equivalent, i que no se li concedeix el títol de Filla Adoptiva perquè és per a 

persones que han viscut sempre al municipi. Això no és cert, segons el 

Reglament municipal d’Honors i Distincions: el reconeixement de Fill Adoptiu 

és el més elevat juntament amb el de Fill Honorífic, i no ha de ser 

necessàriament per a persones que han viscut sempre al poble. 

 

5. En el context de l’Any Neus Català en què ens trobem, i havent commemorat 

fa uns dies el seu centenari, creiem que es oportú tornar a posar sobre la taula 

la petició de concedir-li el títol de Filla Adoptiva. 

 

6. El títol de Filla Adoptiva és compatible amb la Medalla d’Honor al Mèrit Social, 

segons el Reglament d’Honors i Distincions. 

 

7. Pensem que també és hora per a Premià de Dalt de reconèixer i commemorar, 

com sempre demana la Sra. Neus Català, la lluita de les dones en camps de 

concentració com el de Ravensbrück, així com l’episodi històric dels nens de la 

guerra que van viure al nostre poble en la colònia on ella va ser l’encarregada 

sanitària i els va portar a l’altra banda de la frontera quan la guerra s’apropà. 

És per tots aquests motius que el Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 

formula el següent PREC: 
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Proposar a la Comissió d’Honors i Distincions que tramiti les següents sol·licituds, 

un cop s’hagin cobert les vacants que ara presenta, i, en cas que s’aprovi la Moció 

que presenta Crida Premià de Dalt per a establir mitjançant un debat i un acord 

entre tots els grups polítics la composició de la Comissió d’Honors i Distincions, un 

cop aquesta composició s’hagi acordat (en cas que no s’aprovés la moció esmentada, 

demanem que la tramitació es faci de tota manera amb la composició que hi hagi). 

1) La concessió del títol de Filla Adoptiva de Premià de Dalt a Neus Català, com 

a reconeixement de la importància de les seves accions en el nostre poble, 

tenint-hi cura dels nens orfes de la Colònia Negrín de les Acàcies entre 1937 i 

1939, creuant amb ells la frontera per salvar-los de la guerra i trobant-los 

famílies d’acollida. 

2) La dedicació d’un espai públic a les dones de Ravensbrück, com a 

reconeixement de les lluites dels presoners i especialment de les dones 

presoneres en els camps de concentració com el de Ravensbrück, en el que va 

estar Neus Català, lluites que ella ha reivindicat sempre i demanat el seu 

reconeixement. 

3) La dedicació d’un espai públic als nens de la Colònia Negrín de les Acàcies, 

com a commemoració dels nens orfes i de pares desapareguts que van viure a 

aquesta colònia al nostre municipi, a Can Trias, durant la guerra civil. 

4) La col·locació d’una placa commemorativa que recordi aquest episodi de la 

història del nostre poble, els nens que van viure a la colònia i que van ser 

salvats de la guerra pel personal de la colònia. 

Premià de Dalt, 2 de novembre de 2015 
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