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MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER LA CREACIÓ D’UNA CAMPANYA 
“ANTIRUMORS” DE SENSIBILITZACIÓ CONTRA EL RACISME I D’UNA 

XARXA INTERCOMUNITÀRIA 

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: 

Més d’un 11% de la població de Premià de Dalt és de nacionalitat estrangera o ha nascut 
a l’estranger, segons les darreres dades disponibles de l’Institut d’Estadística. 
 
Vivim en una societat i en un poble amb una gran diversitat d’orígens, cultures i religions. 
Cal que treballem conjuntament per posar en valor la riquesa que això suposa, 
combatent els prejudicis que una part de la població pot tenir i que tristament són 
fomentats per algunes ideologies i actors polítics. 
 
És necessari, a més, garantir des del municipi la inclusió de totes les persones que hi 
viuen independentment de les característiques diverses de cadascuna, així com el dret 
de totes elles a participar i formar part de la vida del poble. 
 
Les polítiques promogudes per l’Ajuntament han d’anar dirigides a millorar les 
condicions de vida de les persones més desfavorides, sigui quin sigui el seu lloc d’origen 
o les seves circumstàncies, i a afavorir la cohesió social de tota la població construint un 
poble intercultural. 
 
Per a fer-ho, hem de lluitar sempre, col·lectivament, contra la generació i propagació de 
prejudicis i falsedats que, en forma de rumors i de discursos demagogs, alimenten la 
creació d’un imaginari col·lectiu que no coincideix amb la realitat i que pot generar 
confusió i distorsió en la percepció d’una part de la població. 
 
Diferents municipis del nostre entorn han desenvolupat campanyes “antirumors” de 
sensibilització de la població contra els prejudicis, estereotips i tòpics respecte la 
població immigrada, desmuntant-los amb informació rigorosa. Són campanyes 
ciutadanes eficaces i amb un gran valor social, i tenen un cost reduït. 
 
La millor manera de treballar i impulsar aquestes polítiques de forma profunda i 
completa és el treball comunitari en xarxa, implicant tots els agents socials i el conjunt 
de la població. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Declarar Premià de Dalt municipi lliure de racisme i prejudicis vers la 
diversitat cultural. 
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SEGON.- Comprometre’ns com a Ajuntament a combatre activament les actituds 
racistes, xenòfobes, islamòfobes i discriminatòries de qualsevol tipus, a treballar per 
la inclusió i la interculturalitat, i a fomentar el respecte a la diversitat. 

TERCER.- Crear una xarxa de sensibilització i de mediació intercomunitària, 
intercultural i interreligiosa. Convidar a formar-ne part els agents polítics, el personal 
tècnic municipal, les diverses comunitats religioses i culturals, els centres educatius, 
les entitats, establiments i comerços, i amb la possibilitat de comptar amb suport i 
assessorament de persones o entitats expertes en la matèria. 

QUART.- Impulsar a través d’aquesta xarxa com a primera mesura una política 
integral per combatre els prejudicis que pugui tenir una part de la població i els tòpics 
i rumors que aquests generen. 

Aquesta primera mesura començaria per una campanya de sensibilització 
“antirumors” i la realització d’activitats contra els prejudicis i a favor de la cohesió 
social. 

Es realitzaria una fase de diagnosi de la realitat del municipi i s’oferiria formació tant 
a la ciutadania com al personal municipal per a esdevenir “agents antirumors”. 

CINQUÈ.- Prendre com a exemple les polítiques similars que s’han desenvolupat 
amb èxit en municipis propers, així com mantenir contactes i possible coordinació 
amb els Ajuntaments i entitats responsables que es consideri oportú. 

SISÈ.- Publicar i difondre aquests acords i traslladar-los al Consell del Poble. Fer-los 
arribar també a entitats que treballen la temàtica, com ara SOS Racisme o Unitat 
Contra el Feixisme i el Racisme, així com al Consell Comarcal del Maresme, la 
Diputació de Barcelona, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis 
de Catalunya. 

 

Premià de Dalt, Països Catalans, 1 de desembre de 2017  
Grup Municipal Crida Premià de Dalt – CUP – PA 

 


