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INSTANCIA Nº 01 

 

Att. Il·lma. Sra. Aurora Carbonell i Abella 

Alcaldessa de Sitges 

 

A Sitges, 23 febrer de 2022 

 

 

 

Il·lma. Sra. Alcaldessa, 

 

Ignorem si té coneixement de la nostra jove associació 'Salvem les Platges de Sitges', 

constituïda exclusivament per a defensar la recuperació i consolidació de les minvades platges 

del nostre estimat poble.  

 

Atès que el seu Govern no atribueix a aquest tema l’evident importància que es mereix, tema 

que nosaltres sí considerem absolutament prioritari – i que creiem que també molts més 

ciutadans de Sitges així ho consideren –, volem manifestar-li la nostra tristor per veure'ns 

obligats a defensar un bé públic de tanta transcendència per Sitges, tant econòmica com 

cultural, com són les seves meravelloses platges. Recordi un antic eslògan, 'Sitges, platja d’Or'.  

 

Ningú de la nostra associació, en el seu pitjor malson, hagués pogut imaginar que arribés el dia 

en què haguéssim de defensar la conservació de les nostres platges, en contra del propi 

Ajuntament. Un cop més, la realitat supera la ficció. Creiem sincerament, distingida Alcaldessa, 

que les platges i la sorra que les formen no són propietat de cap partit, ni de l'Ajuntament, sinó 

de la vila en la seva totalitat, sent els integrants i associats de 'Salvem les Platges de Sitges' 

una creixent part de l'esmentat poble.  

 

En efecte, el seu Govern ha convertit la defensa de la renovació i recuperació de les nostres 

platges en un tema demagògicament polititzat, fins arribar a l'extrem de rebutjar i menysprear la 

tradicional reposició de les sorres de les platges, que durant les tempestes d'hivern solen ser 

arrossegades cap a les bocanes dels ports del municipi on, per obligació legal, són regularment 

dragades per assegurar la seva operativitat. Com a resultat d'aquesta 'nova política' de rebuig a 

la recuperació de les nostres pròpies sorres, aquestes són transportades ara a les platges dels 

municipis veïns, amb l’autorització del Ajuntament de Sitges, on són rebudes amb la màxima 

satisfacció dels seus habitants i representants polítics, ja que pateixen similars problemes que 

els soferts pel nostre poble. Això quan no són simplement vessades al mig del mar... 

 

Davant d'aquesta situació, resulta obligat recordar-li la seva pròpia opinió quan vostè ocupava 

el càrrec de Regidora de Platges en l'anterior Govern municipal. Ens referim concretament a la 

seva defensa de la draga de la sorra del municipi per restituir-la en aquells punts on els 

corrents l'havien dut a l'interior del port de Sitges.  



 

Evidentment no motiva la present instància allò que ningú millor que vostè coneix, sinó que ens 

motiva saber les causes que responen al seu canvi de  criteri en relació a la tradicional 

recuperació de les nostres sorres, mitjançant la draga als ports del municipi. Textualment va dir 

vostè referint-se a l'aportació de sorra sent Regidora de Platges el següent:  

 

“(...) que per a nosaltres és molt important tenir unes platges adequades i per això amb 

aquestes aportacions que nosaltres sempre diem que estan sota  rigorosos i estrictes 

informes  tant de Medi Ambient com de l'Agència de Residus de Capitania Marítima de 

Ports (...)”  

 

(veure tweet: https://twitter.com/PlatgesSitges/status/1366352721910124544) 

 

Recolzant-nos en la normativa que regula la participació i transparència dels ciutadans, li 

demanem ens contesti en un termini prudencial, indicant-nos els motius del canvi del seu criteri 

en relació a la restitució de sorres procedents d'unes dragues que, per necessitat, es 

repeteixen periòdicament , li agradi o no li agradi a la coalició que presideix.  

 

Tant la present sol·licitud així com la seva contestació, es farà circular públicament, ja que els 

interessats en el tema són una infinitat de persones de totes les creences i tendències 

ideològiques i polítiques, però amb una cosa comuna, l'estima per Sitges i, per tant, per les 

seves platges.  

 

Li saludem amb tots els respectes deguts, 

 

 

 

 

 

 

 

SALVEM LES PLATGES DE SITGES 

E-mail: info@salvemlesplatgesdesitges.com 
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