MOCIÓ de CRIDA PREMIÀ DE DALT PER L’ÚS DE GOTS REUTILITZABLES EN
FESTES I ACTIVITATS I LA REALITZACIÓ D’UN CONCURS PER ESCOLLIR EL
DISSENY DEL GOT DE LA FESTA MAJOR
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:

Atès que:
• En les festes de molts municipis, així com en altres celebracions o festivals, es fan
servir gots reutilitzables amb un disseny específic de la festa en qüestió.
• La utilització de gots de plàstic i altres materials no reutilitzables en festes i altres
activitats amb una important afluència de gent genera unes quantitats molt grans de
residus, com seria el cas de les festes majors.
• Fer servir gots reutilitzables, i retornables amb dipòsit (es paga un euro pel got,
quantitat que es retorna en el moment de retornar el got), evitaria en gran part la
generació de tants residus plàstics.
• Realitzar un concurs per a dissenyar la imatge dels gots de la festa major (i/o d’altres
activitats) fomentaria la participació i la creativitat, valors positius a potenciar
especialment en la gent jove.
Per aquests motius, el Grup Municipal Crida Premià de Dalt proposem els següents
ACORDS
1. Començar a implementar en les festes i activitats del municipi la utilització de
gots reutilitzables que s’obtinguin per un euro i es recuperi aquest euro en
retornar-los.
2. Realitzar un concurs, adreçat principalment als i les joves del municipi, per a
l’elaboració del disseny del got de la festa major. Comptar amb l’institut Valerià
Pujol, el Punt d’Informació Juvenil La Fletxa, i el Punt d’Informació Juvenil de
l’institut, per a la realització del concurs.
3. Treballar també conjuntament amb el departament de medi ambient de
l’Ajuntament amb tal de realitzar campanyes de sensibilització i conscienciació
de la importància de la reutilització i de reduir la generació de residus.
4. Difondre aquests acords a través dels mitjans de comunicació municipals.
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