
 
 
 
 

Moció per a l’ampliació i reposició de papereres per tot Premià de Mar 
 
Fa temps que estem copsant que a molts espais i carrers de Premià de Mar hi ha una mancança 
important de papereres i altres zones que van desapareixent de l’espai públic. Certament, no tenim 
constància oficial de si això forma part d’una campanya municipal d’eliminació de papereres o són 
incidències com destrosses produïdes per actes incívics o sostraccions directament.   Però certament 
és, que existeix una mancança important de papereres en tot Premià de Mar i sobretot en espais que 
no és poden posar contenidors, com pugui ser el passeig marítim i les places públiques de tot el 
municipi, fets que són molt evidents però és una problemàtica que afecta al conjunt de la ciutat.  

L’incivisme és una de les raons que més vegades s’argumenta per justificar la situació de brutícia 
generalitzada que pateix la ciutat.    Si la neteja és una qüestió que preocupa a moltes premianenques 
i premianenc, cal fer un esforç per donar opcions per evitar l’incivisme.  

El Premià de Mar que ens agrada i el que la ciutadania mereix és una població amb un alt grau de 
neteja que ens permeti viure amb dignitat als nostres carrers.  

S’ha comentat en moltes ocasions, la necessitat de fer un esforç en la lluita contra l’incivisme i també 
s’ha parlat abastament sobre el paper de l’Ajuntament com a actor principal en aquesta tasca 
pedagògica i de prevenció. No només atacant la neteja dels carrers abocant més diners de forma 
sistemàtica al contracte de neteja sinó també promovent hàbits cívics i disposant de recursos tan 
essencials i bàsics com les papereres per fer-hi front.  

Com Ajuntament hem de facilitar a les veïnes i veïns que col·laborin en la tasca de mantenir la ciutat 
neta i una xarxa de papereres adequada a les necessitats de Premià de Mar és veritablement 
important.  

El grup municipal d’ERC a Premià de Mar considerem que no existeixen prou papereres al municipi i 
que altres estan desapareixent, no sabem si fruit d’actes vandàlics o per la fi de la seva vida útil, però 
sens dubte, valorem que no és un bon senyal que la població romangui bruta i no hi hagi ni el més 
bàsic, com són les papereres, a disposició de la ciutadania. De vegades, costa trobar on depositar certs 
residus amb certa facilitat segons el carrer o el barri per on transitem, sense oblidar-nos de les 
papereres dels residus de les nostres mascotes.  

Per tot això, el grup municipal d’ERC-Premià de Mare proposa al Ple Municipals el compliment dels 
següents  

Acords 
 

1. Fer una valoració de les necessitats reals de papereres a la població de Premià de Mar i la 
distribució per tot el municipi. 

 
2. Instal·lar les papereres, que segons la valoració siguin necessàries i no siguin a l’espai públic, 

substituir les papereres que es trobin en mal estat i les que no hagin estat reposades després 
d’una incidència i que aquestes siguin de materials reciclats. 



3. Implantar papereres als llocs on en determini el dèficit i la deficiència manifesta de les 
mateixes, però en especial incidència en els Parcs Públics Municipals i les principals artèries 
de Premià Mar i llocs de molta concurrència com el Passeig Marítim.  

 
4. Buscar un model de paperera que pugui ser més adequat per a les necessitats de la ciutat i 

que pugui tenir una vida útil més llarga. 
 
5. Comunicar aquests acords a totes les associacions de veïns de Premià de Mar, així com a la 

coordinadora veïnal. 
 
 
 
Premià de Mar, 31 d’Octubre de 2022 
 
 


