
 
 

 

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER INICIAR ACCIONS 

ORIENTADES A L’OBTENCIÓ DEL SEGELL DE RECONEIXEMENT CIUTAT AMIGA DE LA INFÀNCIA. 

 

 

Premià de Mar, 3 de gener de 2022 

 

 

 "No hi ha causa que mereixi major prioritat que la protecció i el desenvolupament del 

nen, de qui depenen la supervivència, l'estabilitat i el progrés de totes les nacions i, de 

fet, de la civilització humana" Pla d'Acció de la Cimera Mundial a favor de la Infància, 30 

de setembre de 1990. 

Al mes de juliol de 2018 el Grup Municipal de Ciutadans de Premià de Mar va presentar 
una moció per iniciar les accions orientades al fet que Premià de Mar obtingui el segell 
de reconeixement Ciutat Amiga de la Infància. Tot i que aquesta proposta va ser 
aprovada pel plenari, no s’ha donat compliment. 

Per aquest motiu tornem a portar-la al ple en aquest mandat, amb la voluntat de 
revalidar aquesta majoria, tot ampliant-la si és possible, i que s’iniciïn les accions 
necessàries per ser mereixedors d’aquest segell.  

El programa Ciutats Amigues de la Infància (CAI) (http://ciudadesamigas.org/) pretén 
promoure l’aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant a l'àmbit local mitjançant 
l'impuls, el reconeixement i l'intercanvi de polítiques i experiències locals pels drets dels 
infants entre municipis d'Espanya. Aquest material identifica el marc de treball, els pilars 
i els passos a fer per tal d'anar construint pobles i ciutats més compromeses amb el 
compliment efectiu dels drets dels infants, entenent infant tal com ho defineix la 
Convenció, persones fins als divuit anys. 

Aquest programa convida a la nostra ciutat a treballar per la infància a partir de nou 
eixos: 

1. Participació infantil 
2. Marc legal amic de la infància 
3. Estratègia municipal de drets de la infància 
4. Comissió de drets de la infància o mecanisme de coordinació. 
5. Anàlisis i avaluació de l’impacte de les polítiques en la infància. 
6. Pressupost específic i sensible a la infància. 
7. Informe periòdic sobre l’estat de la infància al municipi. 
8. Donar a conèixer els drets de la infància. 
9. Suport a organismes independents de drets de la infància. 

És una oportunitat per aprofitar les eines que UNICEF posa al servei dels ens locals per 
implementar aquest programa, i que aquesta sigui un inici, un marc de treball per 
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garantir i respectar els drets dels infants del nostre municipi, amb la finalitat de 
desenvolupar polítiques públiques concretes sota el seu paraigua. 

Pels motius exposats presentem al ple de Premià de Mar per la seva consideració els 
següents  

 

ACORDS 
 

1. Assolir la condició de municipi aliat de la infància, com a pas previ a l’obtenció 
del segell. Aquest procediment és senzill, ja que simplement requereix adreçar 
un e-mail per part de l’Ajuntament al comitè català d’UNICEF Comitè Espanyol 
demanant-ho. 

 

2. Establir un protocol de comunicació i col·laboració entre l’Ajuntament de Premià 
de Mar i UNICEF Comitè Espanyol per treballar conjuntament i assolir els 
requeriments que permeti obtenir el segell de reconeixement de Premià de Mar 
com una ciutat amiga de la infància. 
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