MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT
PER FOMENTAR I VISIBILITZAR LA IGUALTAT I LA DIVERSITAT
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:

Cal avançar des de l’àmbit municipal en fer visibles totes les realitats diverses i en la seva
inclusió reconeixent-les com la riquesa que són, tot lluitant i reivindicant pels drets i
llibertats que no sempre estan garantits.
L’Ajuntament ha de jugar un paper més proactiu en aquest sentit, i això passa per
diversos fronts, entre ells reflexar la diversitat en allò que l’Ajuntament fa i genera, ja
siguin actuacions, campanyes, símbols o imatge.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
PRIMER.- Fomentar en les campanyes i activitats municipals, tant en el contingut
com en la difusió, comunicació i publicitat, la igualtat, l’equitat i la diversitat en els
seus diferents eixos.
Mostrant per tant, i per posar alguns exemples, persones de diversos
orígens, cultures i religions, diferents tipus de famílies, parelles i relacions, diversitat
d’identitats de gènere, diferents grups d’edat..., fent així visible aquesta diversitat i
fomentant la inclusió de totes les persones en la seva diversitat.
I garantir que no es realitzin activitats que puguin resultar en alguna
forma denigrants cap a qualsevol grup social o persona, o que puguin reproduir
estereotips i perpetuar per tant la discriminació que sovint comporten i les violències
que poden acabar generant.
SEGON.- En aquesta línia, l’Ajuntament es compromet també a celebrar i difondre
les diades que reivindiquen drets, llibertats i visibilitat dels diferents grups o
col·lectius discriminats.
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