
Pla integral per la neteja de Premià de Mar

Malgrat els esforços, Premià deMar no fa goig. Fer que carrers, places i platja llueixin

és cosa de tots, i per això no només cal incrementar la inversió pública, sinó fer-ho

de forma coordinada amb la col·laboració ciutadana en un pla integral que encari els

problemes presents des de tots els àmbits.

Problemes

Els problemes demanca de neteja i manteniment a Premià de Mar tenen origens di-

versos. D’una banda la neteja de la platja i del passeig marítim és pot millorar molt: és

habitual trobar deixalles (fig. 1, pàg. 3), en temporada baixa no es fa neteja de les plat-

ges (fig. 2, pàg. 3), i hi ha gent i grups que en fan un ús no sempre responsable (fig. 3,

pàg. 4). D’alta banda, els carrers i el mobiliari públic tampoc estan nets, les zones de

contenidors mostren una certa deixadesa i manca de manteniment, i hi ha una prob-

lemàtica específica amb els propietaris d’animals domèstics, que sovint incompleixen

l’ordenança municipal pel que fa a les deposicions (fig. 4- 7, pàg. 4- 7). L’incivisme a

l’espai públic també és habitual, des de pintades fins a mobiliari trencat (fig. 8, pàg. 7).

I finalment, també hi ha un cert desconeixement d’algunes normatives, i els esforços

per fer arribar aquesta informació als premianencs no són suficients (fig. 9, pàg. 8).

Proposta

El diners d’aquesta proposta es destinarien als següents àmbits:

• Millorar l’aplicació de normatives. Incrementar els efectius que permetin fer efec-

tiva l’aplicació de les normatives vigents pel que fa a l’espai públic, així com buscar

mitjans tècnics alternatius que permetin fer-ho de forma més efectiva.

• Campanyes educatives. Amb l’objectiu d’involucrar tots els premianencs, seria

bo fomentar el civisme amb campanyes educatives que incloguin cartells i senyals

ben dissenyats, pòsters, i anuncis. Es realitzarien diferents campanyes encarades

a diferents problemàtiques, intensificades durant períodes tancats de temps.



Alguns exemples de possibles campanyes serien els següents. 1) Campanya ori-

entada a les deposicions d’animals domèstics: a més de la senyalització, també es

distribuirien bosses per recollir les deposicions de gossos en punts estratègics de

Premià, i es podrien oferir ampolles d’aigua per diluir pixums a aquelles persones

amb animals domèstics registrats. 2) Campanya orientada al triatge de la brossa,

amb senyals permanents i cartells semi-permanents, i millorant la claredat dels

senyals als contenidors. Es podria coordinar amb les escoles per organitzar jocs al

mateix temps. 3) Campanya orientada als pescadors, per garantir que no deixin

restes a la platja.

• Dades públiques. Seria bo que l’ajuntament fes públiques totes les dades rela-

cionades amb la neteja a Premià deMar per incrementar la consciència col·lectiva

d’aquests temes. Per exemple, quin tipus de neteja es fa a cada carrer, i amb quina

freqüència? De quins efectius disposa Premià per controlar l’incivisme al passeig

marítim, o qui hi ha per vigilar els propietaris d’animals domèstics que fan deposi-

cions al carrer? Quantes multes s’han posat a propietaris d’animals domèstics per

infraccions? Amb quina freqüència es neteja els contenidors? S’hauria d’organ-

itzar tota aquesta informació i fer-ne difusió.

• Millorar la neteja. Assumir la neteja de la platja com a objectiu principal de ciutat

que respecta el medi ambient, i incrementar efectius de neteja de la via pública.

També seria bo estudiar mètodes alternatius de neteja en alguns casos. Per ex-

emple, en alguns carrers estrets, el voral i la vorera són complicats de netejar amb

cotxes aparcats; es podrien establir dies concrets de forma setmanal o mensual

en que no es pugui aparcar per tal de netejar a fons aquestes zones.



Fig. 1: Deixalles a la platja

Fig. 2: Platja en temporada baixa



Fig. 3: Restes de fil de pescar

Fig. 4: Caca de gos al passeig marítim



Fig. 5: Pipí de gos



Fig. 6: Pipí de gos



Fig. 7: Pipí de gos

Fig. 8: Paperera trencada



Fig. 9: Cartell amb ubicació qüestionable: fa referència a contenidors, però està ubicat

lluny dels contenidors


