
 
 
 

 
MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT 

PER CREAR EL CONSELL PER LA INTERCULTURALITAT 

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: 

Creiem que cal avançar decididament en la construcció de municipis que treballin per 
esdevenir pobles interculturals i on la ciutadania assumeixi la diversitat cultural com una 
gran riquesa. 
 
I per a això es necessita també oferir la possibilitat de participar en el poble a totes les 
persones que hi viuen i hi arriben, vinguin d’on vinguin i sigui quina sigui la llengua que 
parlin o la seva cultura i creences, per tal de superar les barreres i les desigualtats que 
massa sovint existeixen en aquest sentit també pel que fa a la participació. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Establir contactes amb veïns i veïnes del poble d’orígens i cultures 
diversos, així com amb representants i/o membres de col·lectius, comunitats o 
associacions que apleguin aquestes persones, així com amb entitats, associacions, 
organitzacions o moviments que treballin en l'àmbit de l'acollida, la immigració, la 
diversitat cultural i la cooperació. 
 
Fer el màxim de difusió enfocada a arribar a la ciutadania de tots els orígens per tal 
de poder establir aquests contactes, i fer xarxa amb les actuacions, plans o projectes, 
municipals, d’entitats o de la ciutadania, que hi puguin tenir relació. 
 
Sondejar-los sobre la possibilitat de crear un nou òrgan de participació del qual 
podrien formar-ne part, el Consell per la Interculturalitat o Consell Intercultural. 
 
SEGON.- Convidar-los a una sessió del Consell de Poble que es reuneixi properament 
per tractar específicament les temàtiques que més els preocupin o interessin. 
 
TERCER.- Segons com responguin a aquestes possibilitats de participació, iniciar 
l'elaboració, de la forma més participativa possible, del reglament d'un nou òrgan de 
participació, el Consell per la Interculturalitat o Consell Intercultural. 
 
QUART.- Publicar i difondre aquests acords, i fer-los arribar als col·lectius i entitats 
del poble dels àmbits esmentats. 
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