
 
 
 

 
MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT 

PEL FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ INFANTIL 

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: 

Atès que la participació és una eina prioritària que ha de servir per millorar la nostra 
qualitat democràtica i per a legitimar la feina de les nostres institucions i de la política. 
 
Aquest és un reclam cada vegada més majoritari entre els veïns i veïnes del municipi i 
que permetrà l’apoderament de la ciutadania. 
 
Malgrat es fan petites passes que ens aproximen a diferents tipus de participació amb 
adults, actualment els infants i joves són part del nostre poble, i malgrat que no tinguin 
dret a vot, és important escoltar la seva veu. 
 
Han de poder decidir sobre els afers que els afecten del nostre municipi i sobre el poble 
que volen, ja que això els garantirà més drets i crearà un poble més participatiu en el 
futur. 
 
La participació infantil és un dret de primer ordre, un dels drets dels infants més 
important i massa sovint ignorat o oblidat, i cal garantir-lo i fomentar-lo des dels 
municipis, com es fa a molts pobles i ciutats del nostre entorn. 

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

ACORDS 

PRIMER.- Estudiar l’adhesió a la “xarxa de projectes de participació infantil als 
municipis” impulsada per la Diputació de Barcelona, que recolza projectes de 
participació infantil, per formar-se, conèixer i intercanviar experiències mitjançant 
treball compartit i, si s’escau, comprometre’s amb el dret a la participació dels 
infants. 
 
SEGON.- Comunicar aquests acords a les entitats que treballen amb infants i joves i 
als equipaments educatius i les seves AMPA/AFA, animant-los a participar d’aquest/s 
projecte/s i a treballar-hi conjuntament. 
 
TERCER.- Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals. 
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