Creiem prioritari dedicar els màxims esforços possibles des de les administracions
públiques per preservar, recuperar i difondre la memòria històrica, especialment des del
municipi, per ser la més propera a la ciutadania i la que pot donar veu a les històries de
vida dels veïns i veïnes del poble.
Per això proposem avançar conjuntament com a poble cap a una major potenciació de
la memòria històrica de Premià de Dalt.
I, en aquest sentit, continuem aportant propostes per fer passos en aquesta línia.

ACORDS
1. L’Ajuntament de Premià de Dalt es compromet a reeditar documents sobre la
memòria històrica del poble, com ara la col·lecció de documentals “Les veus de la
història”, que inclou el capítol “Premià de Dalt en temps de la Guerra Civil”, i els
llibres sobre la història de Premià de Dalt que li sigui possible editar.
Així com a tornar a difondre’ls, conjuntament amb el Museu i l’Arxiu, i tenir-los
disponibles per a la seva consulta de forma permanent en espais com el Museu.
Així mateix, es realitzarà una digitalització dels mateixos per tal de difondre’ls de
manera gratuïta a través d’internet.
2. L’Ajuntament es compromet a fer tot el possible per donar la major visibilitat que es
pugui als refugis de la Guerra Civil, com ara el trobat a la Font del Peix, i a col·locarhi les senyalitzacions i explicacions pertinents i el reportatge fotogràfic
corresponent.
3. L’Ajuntament de Premià de Dalt es compromet a garantir una Comissió d’Honors i
Distincions plural que, a més de representants de la ciutadania i del govern, pugui
comptar també amb la veu i les propostes i opinions de la resta de grups municipals.
Per això, i complint amb el que va prometre el 2015 i amb la voluntat de diàleg
expressada, convidarà tots els partits amb representació al Consistori a que
cadascun d’ells nomeni una persona que el representi en aquesta Comissió.
4. Ens comprometem a buscar el màxim consens entre les forces polítiques i amb la
ciutadania i la societat civil per tirar endavant les propostes d’aquest àmbit.
5. Publicar i difondre aquests acords a través dels mitjans municipals.
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