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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT en nom de la Xarxa Mundial de Ciutats i 
Comunitats Amigables amb les Persones Grans (OMS) 
PER UN POBLE AMIGABLE AMB LES PERSONES GRANS 

EL GRUP MUNICIPAL CRIDA PREMIÀ DE DALT – CUP – PA, 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: 

La Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans és un 
projecte promogut per l’Organització Mundial de la Salut (OMS - WHO) destinat a 
transformar els entorns i serveis de les ciutats, pobles i comunitats per a què 
esdevinguin adequats i còmodes per a totes les edats, garantint la facilitat d’ús, el 
respecte i la inclusió de les persones grans. 
 
Per tal de fer-ho, cal: 

- Establir mecanismes per a fer participar les persones grans en totes les etapes 
del procés, i per treballar de manera transversal des de l’administració i la 
societat civil. 

- Realitzar amb les persones grans del municipi una diagnosi del grau 
d’amigabilitat actual del municipi. 

- Elaborar, desenvolupar i implementar un pla d’acció per al municipi basat en 
els resultats d’aquesta avaluació. 

- Determinar els indicadors de monitorització dels progressos realitzats, fer-ne 
un seguiment per avaluar el compliment dels objectius i resultats, i fer-ne el 
retorn a les persones grans i a la ciutadania en general. 

Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents 

ACORDS 

PRIMER.- L’adhesió de Premià de Dalt a la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats 
Amigables amb les Persones Grans. 

SEGON.- Començar a treballar en el procés per a fer de Premià de Dalt un municipi 
amigable seguint les fases i indicacions de l’OMS. 

TERCER.- Posar-se en contacte amb altres municipis de l’entorn que s’han sumat a 
aquest procés. 

QUART.- Difondre aquests acords i traslladar-los a la Xarxa de Ciutats i Comunitats 
Amigables amb les Persones Grans. 
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