MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER LA PRESERVACIÓ DEL PATRIMONI DE
PREMIÀ DE DALT
EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA, AMB REPRESENTACIÓ A
L’AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE DALT, PRESENTA, A FI QUE SIGUI DEBATUDA I, SI S’ESCAU, APROVADA EN EL
DECURS DEL PROPER PLE ORDINARI DE L’AJUNTAMENT, LA SEGÜENT MOCIÓ, QUE FEM EXTENSIVA A LA
RESTA DELS GRUPS MUNICIPALS, I QUE ESTÀ OBERTA A LES ESMENES QUE S’HI VULGUIN PROPOSAR:

Els municipis ens hem d’implicar activament en la defensa i la protecció del nostre patrimoni, i
les administracions han de posar totes les eines i recursos per garantir la preservació de tots els
elements i espais patrimonials del seu territori. Especialment els ajuntaments, que coneixen de
primera mà el seu patrimoni natural, cultural, històric, arqueològic, arquitectònic, i és
fonamental que facin el màxim possible per tenir-ne cura, preservar-lo i promocionar-lo.
A Premià de Dalt tenim la gran sort de comptar amb un gran nombre d’elements patrimonials,
de diverses èpoques i tipologies. Tanmateix, també hi ha exemples de desaparició de patrimoni,
i de poca cura i promoció d’aquell que encara hi és. Cal, per això, millorar en la preservació
d’aquests, trobar més formes per assegurar el manteniment i protecció proactiva de tot el
patrimoni del municipi, i prevenir que puguin donar-se situacions de destrucció o malmetre’s
part d’aquest. Evitant així casos com quan s’han eliminat o modificat safareigs i murs de pedra,
restes arqueològiques o edificacions i altres elements patrimonials, o d’altres que s’han gairebé
tapiat o es deixen sota terra i sota noves construccions. També caldria millorar les condicions de
preservació dels elements patrimonials que perviuen, així com promocionar-los més i posar-los
encara més en valor, amb tots els recursos que siguin necessaris per a fer-ho.
Esperem que la destrucció de patrimoni no quedi impune i s’assumeixin les responsabilitats
corresponents, en casos com la recent destrucció del forn a Can Nolla, així com que es faci
sempre tot el possible per evitar la destrucció de patrimoni també en terrenys privats, garantint
des de l’inici de les tramitacions urbanístiques o d’altre tipus que afectin terrenys amb patrimoni
que tothom coneix aquests elements patrimonials i que es farà tot el possible per la seva
protecció i per prevenir-ne la possible destrucció o que es malmeti.
Per tot això, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem al Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1. Assolir, tant aviat com sigui possible, i si és possible amb diàleg i participació amb l’oposició
i altres agents interessats, la revisió i actualització del catàleg de patrimoni de Premià de
Dalt inclòs en el Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental, incorporant-hi tots els
elements patrimonials que s’hagin catalogat posteriorment o per altres vies, així com tots
aquells que no hagin estat encara catalogats.
Afegir-hi també tota la informació addicional que complementi la identificació, descripció i
localització de les diferents peces, jaciments, estructures i edificacions.
2. Fer tot el possible per millorar en la garantia de la total preservació i protecció -per part
municipal i de tots els agents implicats- de tots aquests elements patrimonials,
especialment dels catalogats, assegurant de totes les formes possibles, de forma proactiva
i efectiva i amb la major prevenció, la protecció del patrimoni del poble, també en parcel·les
privades, tant si l’administració hi intervé mitjançant tramitació urbanística com si no.
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3. Millorar en el possible en la cura dels elements patrimonials i el manteniment en condicions
òptimes, així com en mantenir nets i accessibles els espais on es troben. També en evitar
que el patrimoni es destrueixi, es malmeti, s’elimini, s’oculti, es tapi o es transformi, per
part de qualsevol agent implicat o afectat o persones alienes. Col·locar tanques o altres
elements que puguin afavorir-ne una major protecció i/o elements de dissuasió i detecció.
4. Donar visibilitat, promocionar i posar en valor tots els elements i espais patrimonials del
poble, mitjançant una senyalització adequada i visible, promovent visites, col·laborant amb
les escoles i les entitats, promocionant rutes i donant-les a conèixer...
5. Destinar-hi sempre tots els recursos necessaris que siguin possibles, demanant els recursos
que les administracions supramunicipals ofereixen -ja sigui reiterant fins l’obtenció de
recursos que s’han demanat en altres ocasions com també trobant possibles noves vies i
recursos- i utilitzar-los de les formes més adequades possibles -i amb diàleg i participació
amb l’oposició i altres agents interessats-, amb aquesta finalitat de preservar, protegir i
promocionar el patrimoni. Donar tot el suport i recursos, per tant, als i les professionals i
equipaments que treballen en l’àmbit, per tal d’assolir aquestes millores.
6. Manifestar l’acord de tot el consistori per dur a terme sempre totes les accions pertinents,
i col·laborar en aquelles que impulsin altres, per prevenir la possibilitat de destrucció de
patrimoni, i per esclarir els fets i la determinació i assumpció de responsabilitats en tots els
casos en què es doni qualsevol tipus de destrucció o eliminació d’elements patrimonials o
de danys en aquests, tal com s’està fent ara pel que fa a la destrucció del forn però
procurant també, col·lectivament, trobar formes per millorar pel que fa a prevenir i evitar
casos com aquest.
7. Difondre aquests acords i l’aprovació de la moció a través de tots els mitjans municipals.

Premià de Dalt, Països Catalans, 1 de març de 2021 (esmenada el 10 de març)
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – Alternativa Municipalista
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