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L’Associació de Veïns Premià Centre anuncia una gran manifestació pels
problemes d’higiene pública i el creixent clima d’inseguretat ciutadana

L’Associació de Veïns de Premià Centre (AVVPC) i altres entitats cíviques locals estem organitzant per
setembre / octubre una gran manifestació ciutadana contra la ineficàcia del govern municipal en la
resolució dels problemes de neteja urbana i d’inseguretat ciutadana que s’han agreujat en els últims mesos,
i a la qual convoquem a tots els que vulguin un Premià de Mar millor per a tots.
La situació de deixadesa i d’abandó que registren els carrers de Premià de Mar des de fa un any és cada
vegada més evident, com ho demostren tant l’espai que el tema ocupa a les xarxes socials com l’augment
constant de les reivindicacions fetes a l’Ajuntament sobre aquesta matèria.
Amb motiu de la convocatòria de la manifestació, quines data i lloc de concentració cal consensuar amb
la resta de les entitats participants, l’Associació de Veïns de Premià Centre notifica que:
Les crítiques que al principi formulàvem en solitari s’han estès arreu de Premià de Mar, que es fa ressò de
la inoperància del servei municipal de Medi Ambient i de l’ineficaç servei de la Policia Local.
a) Des de fa un any hem estat reivindicant una acció municipal que no perjudiqui el benestar dels veïns
que han de suportar la presència d’una fila de sis contenidors de deixalles en la confluència dels carrers
Enric Granados/Prim. Malgrat les nostres gestions d’intermediació i propostes (repartiment de quatre o
tres d’aquests contenidors per altres carrers propers), l’Ajuntament s’ha mostrat incapaç de brindar-ne cap
solució per manca de voluntat. Davant de la inhibició municipal hem sol·licitat la intervenció del Síndic
de Greuges.
b) Les queixes dels veïns es fan extensives al servei de jardineria, l’eficàcia del qual és indemostrable
perquè no existeix, com demostrem en aquest mateix document. D’altra banda, després de sis mesos
sol·licitant la reparació de les voreres aixecades per les arrels dels arbres, l’Ajuntament va engegar les
obres la setmana passada.
c) Amb l’entrada de l’any, l’Ajuntament va prometre una millora dels serveis de neteja viària i de
recollida d’escombraries. No obstant, aquesta promesa no només no s’ha complert sinó que ha esdevingut
un problema de salut pública com ho demostren les fotos que il·lustren aquesta nota informativa.
d) La manca de mitjans de la Policia Local està fent-se palesa als carrers. El recent incendi de contenidors
d’escombraries, les accions incíviques (sorolls, actes vandàlics i agressions) a la plaça de la Sardana, el
bar El Patufet (recentment tancat) i la plaça Nova, i les ocupacions il·legals d’habitatges i establiments ens
ho recorden periòdicament.
Els veïns estem convençuts que Premià de Mar figura actualment entre les poblacions del Maresme que
encapçalen el rànquing de brutícia acumulada als carrers i d’inseguretat ciutadana per culpa de la
inoperància i ineficàcia dels serveis municipals.
Per demostrar aquesta afirmació, l’AVVPC ha estat fent des del mes de novembre passat un seguiment de
l’estat de neteja, de l’accesibilitat, del servei de recollida d’escombraries, dels serveis de jardineria i de
seguretat ciutadana arreu del municipi i en la zona d’actuació de l’associació veïnal. La solució d’alguns
d’aquests problemes tenen un abast a mig i llarg termini (entre 5 i 10 anys), com els d’accesibilitat o
mobilitat; però d’altres, com els derivats de la recollida d’escombraries o la millora del clima de seguretat
ciutadana, són de ràpida solució i depenen fonamentalment de la voluntat polític (clar i català, les ganes de
treballar) de l’equip de govern municipal.
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1. Servei de neteja urbana arreu de Premià de Mar, un autèntic desastre:
De l’1 al 15 d’agost de 2016:
Un seguit de fotografies fetes en aquest període de quinze dies demostra que l’estat de la neteja urbana a
Premià de Mar és lamentable. Papereres plenes a vessar, munts de fulles, llaunes de refresc, paquets de
tabac, burilles, bosses de plàstic, excrements de gossos i altres objectes... van romandre al carrer durant
més d’una setmana sense ser recollits pels serveis municipals de neteja. També hem detectat el mal estat
d’elements del mobiliari urbà, com les pilones metàl·liques que, rovellades,
contribueixen a embrutar la via pública, problemes greus de mala senyalització del
passos de vianants en plena Gran Via i altres carrers.

2. Servei de recollida d’escombraries diürn, perquè?:
Atès que els veïns, seguint les recomanacions municipals, deixen les deixalles d’origen orgànic a partir de
les 21:00 hores i que aquestes comencen a recollir-se a les 19:00 h de l’endemà i que,
per tant, l’escombraries poden passar més de 23 hores dintre dels contenidors, amb els
problemes de males olors, ferum i insalubritat que aquesta situació causa especialment
als mesos d’estiu, l’AVVPC va sol·licitar una entrevista amb la regidora de Medi
Ambient, Olga Safont, amb el propòsit de modificar l’horari de recollida vigent als
carrers del centre a favor de la recollida nocturna pel mateix dia.
Tant la regidora com el tècnic municipal responsable del departament de Medi
Ambient, Ferran Alegre, van justificar l’actual horari diürn de recollida arran de les
queixes dels veïns pels sorolls que el servei causa a la nit.
Quan els membres de l’associació vam preguntar per què el sorollós camió que rega els carrers passa a les
2:00 h de la nit i per què el també estrident servei de recollida de vidre es fa a les 06:00 h del matí, els
representants de l’Ajuntament es van quedar sense raons. També els van faltar arguments quan van
manifestar que les nombroses queixes per la recollida nocturna de la brossa havien estat formulades per
quatre “abueletes” que dormen de dia i a la nit tot els molesta.
D’altra banda, la Policia Local té un ampli registre de queixes pels problemes de trànsit que genera la
recollida d’escombraries a les 19:00 h de la tarda.
3. Problemes continuats d’insalubritat als contenidors del carrer Enric Granados/Prim:
Diumenge, 7 d’agost de 2016:
8:50 h.: Les escombraries s’acumulen al terra fora del contenidors plens a vessar. El president de
l’AVVPC envia la primera incidència indicant l’estat de brutícia del carrer a l’APP Premià Actua.
9:22 h.: Sense resposta dels serveis de l’Ajuntament. S’hi envia la
segona incidència.
9:33 h.: Passa el servei de recollida d’escombraries que buida els
contenidors plens, però que no recull la brossa que ha quedat al terra.
10:24 h.: El president de l’AVVPC envia una tercera incidència a
l’APP Premià Actua per la deficient recollida de les escombraries.
11:00 h.: La brossa continua al carrer. Hi apareixen els remenaescombraries que l’escampen per la vorera. El president de l’AVVPC envia la quarta incidència.
11:20 h.: Altres remena-escombraries escampen les bosses de brossa obertes i trencades.
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12.00 h.: Arriba camioneta del servei municipal que recull per fi la brossa estesa a la vorera. A aquesta
hora, els contenidors de REBUIG tornen a estar plens; no tardaran gaire a vessar.
Diumenge, 14 d’agost de 2016:
12:00 h.: Torna a repetir-se la situació del diumenge anterior. Els veïns del carrer fan fotografies dels
contenidors plens a vessar i de la brossa que s’acumula a la vorera. A més de l’aspecte desagradable,
l’olor que se’n desprèn és insuportable. Vint-i-dues famílies estan
afectades per aquesta situació que es repeteix sovint, malgrat les
queixes repetides i els suggeriments fets pels veïns de Premià Centre
a l’ajuntament.
L’experiència ha servit també a aquest grup de veïns per qüestionar la
utilitat de l’aplicació Premià Actua, ja que de les més de 50
incidències enviades a aquest servei telemàtic només dues han rebut
la resposta de solucionades i una la de “cursada al departament municipal corresponent”, sense cap altra
resposta ulterior.
4. Servei de jardineria municipal inexistent:
D’acord amb els registres fets i, l’AVVPC pot assegurar que els serveis municipals de jardineria són
inexistents o han desaparegut des de que vam començar
a fer-ne el seguiment al mes de novembre. No només no
existeix sistema de reg per a l’arbrat públic, sinó que
l’Ajuntament prescindeix del serveis de poda. El resultat
és que les males herbes creixen arreu, que les branques
de certs arbres cauen sobre la vorera impedint el pas als
vianants i esdevenint un refugi de plagues molestes. A
més, el mal atès estat dels arbres és una font de
infeccions que es poden estendre als jardins privats.
En una entrevista mantinguda per Radio Premià de Mar
al programa Tod d’una al servei municipal de Medi
Ambient, en concret al tècnic responsable, Ferran
Alegre, va manifestar que l’Ajuntament ha optat per fer una poda “no
agressiva” i per deixar que els 4.000 arbres que ocupen els carrers de Premià de
Mar creïn el seu “propi ecosistema”.
El tècnic municipal, però, sembla
oblidar-se d’un fet inqüestionable: en
l’ambient urbà l’ésser humà és la peça
clau de l’ecosistema, perquè n’és el creador. La presència d’arbres
en el teixit urbà serveix
per
regular
la
temperatura dels carrers
i per complir una funció
estètica no menys important. El serveis de jardineria han de
vetllar per la salut d’aquest sistema respiratori de les ciutats i fer
compatible el seu manteniment amb les exigències de la vida
urbana. Per tot això, resulta imprescindible eliminar les males
herbes de les bases dels arbres periòdicament, podar-los, recollir les fulles caigudes a la tardor i plantar
espècies d’arrels que no aixequin les voreres. Són accions modestes, però de gran eficàcia.
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5. Inseguretat ciutadana
Gairebé cada dia Premià de Mar pateix un acte vandàlic (papereres arrencades, contenidores
d’escombraries cremats, mobles vells i bruts abandonats al carrer
indiscriminadament, locals d’oci que no respecten la normativa municipal i molesten
als veïns amb música amb volums elevats que molesten el veïnat, intents d’ocupació
il·legal d’habitatges i oficines buits (intent d’ocupació del local de l’antiga
autoescola Llamas i d’habitatges a la zona dels carrers de la Verge de la Mercè i
Verge de Núria).
La Policia Local sembla superada per la situació; a les nits només hi ha una
patrulla per a una població de 30.000 habitants.
L’absència del “policia de barri”, vigent en la ciutat
anys enrere, ha conduit a crear el deteriorament
actual de la seguretat ciutadana. Des de la
desaparició d’aquest servei de patrulla, és difícil veure els agents de la
Policia Local si no és per custodiar un acte públic.
6. Zones Blaves pagar 2 vegades per el mateix
7. Manca d’accessibilitat a les voreres
8. Incompliments continuats en la normativa de sorolls
Convidem a la resta de Associacions de Veïns i a tots els Premianencs a unir-se a la AAVV Premià Centre
per a reivindicar aquest i altres problemes a la propera manifestació que preparem per aquesta tardor
Premià de Mar, 18 d’agost de 2016
Sebastián Guirao Gil

President AAVV Premià Centre
ANNEX I
Adjuntem lligams a les fotos que els adherits de l’Associació de Veïns de Premià Centre han fet
dels problemes denunciats i pendents encara de solució:
Totes les fotos de tots els temes:
https://www.dropbox.com/sh/eytj3goe8fld890/AACn8Fu8Yt41D0kH5rAK6mSba?dl=0
Servei de recollida d’escombraries:
https://www.dropbox.com/sh/38mxz4duzyye875/AADwIaZ4xcOmBbnGXMqei2C6a?dl=0
Jardineria - Neteja dels carrers:
https://www.dropbox.com/sh/qolnljnsvyjlym4/AABER0e3-KwOX0chKv_YgeUwa?dl=0
Accesibilitat:
https://www.dropbox.com/sh/6r18wltln2iypg7/AADL-7Ln0L60BvPjWWZpzJ35a?dl=0
Invents:
https://www.dropbox.com/sh/7d9b1d98rj4qug3/AACJU_vGRkyuj00YttZ_jAo4a?dl=0
Cablejat aeri:
https://www.dropbox.com/sh/4nao3ztbue1v3mq/AAATa5tIPY41Z7fO7uuMCxxMa?dl=0
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