
        II Època: Febrer 88        CARTA EN LA QUE ELS REGIDORS DE L'OPOSICIÓ DEMANEN A L'IL·LUSTRE SENYOR ALCALDE L'AGERMANAMENT AMB LES CIUTATS DE VENÈCIA I AMSTERDAM.  Senyor:  Els  sotasignats  sempre  hem  estat  admiradors  d'aquestes meravelles urbanístico-aquàtiques que són les ciutats de Venècia i d'Amsterdam, amb els seus canals i canalets que els donen una personalitat inconfusibles.  Tan important és l'aigua que fins i tot el nom d'una d'elles (Amsterdam)  deriva  de la contracció  de  dues  paraules:  Amstel Dam; això és, dic sobre el riu Amstel. De totes maneres en el seu moment  vam considerar  que a Europa  ja n'hi havia  prou amb dues Venècies, que tots estàvem  ja prou representats  amb una Venècia del Nord i una Venècia del Sud i que no calia que ens plantegéssim cap possibilitat de competència, donat que el nostre poble per ell mateix ja tenia prou capacitat d'atracció.  No en va el vell règim definia a Premià de Dalt com el mirall del Maresme. Per això ja no ens vam molestar a presentar en aquesta direcció   cap   esmena   al  Pla   General   d'Urbanisme.   De  totes maneres ara comencem a pensar que potser ens vam equivocar i que una vegada més CIU ens vol guanyar per la mà.  Comencem a sospitar que el Partit del Govern té un pla secret per convertir a Premià de Dalt en una ciutat aquàtica i que abans de fer-lo públic el vol contrastar amb mesures experimentals de caire puntual.  Només així, situant-ho en el marc d'un projecte global, es poden entendre  les que fins ara havíem cregut inundacions  del Barri Cotet i es poden entendre el caràcter gairebé navegable de la part inferior de la Riera durant uns dies del mes de gener.  Probablement això només sigui la punta d un iceberg però com que no som Batman ara com ara encara no ho hem descobert. De totes  maneres  si  això  és  així,  nosaltres  també  hi  volem  dir  la nostra i demanem al Consistori que expliciti les seves intencions i en  cas  de  confirmar-se  les  nostres  sospites  es  facin  els  passos necessaris per agermanar-nos amb les dites ciutats, o si més no per sortir als records Guinness de les ciutats més mullades.  L'OPOSICIÓ EN PES 


