
 
   ASSOCIACIÓ SALVEM LES PLATGES DE SITGES  

             Inscrita en el Registre d'Associacions de Barcelona amb el número 69.699 
 

INSTANCIA Nº 2 

Att. Il.ima Sra.Aurora Carbonell i Abella 
Alcaldessa de Sitges      Sitges, a 24 de Marzo del 2022 
 

Distingida  Alcaldessa,  

En primer lloc, recordar-li que encara no hem rebut resposta a la nostra instància de data 23 de 

febrer del 2022. 

En segon lloc, sol·licitar-li que, a través del departament que correspongui, doni ordre perquè 

ens sigui facilitada la informació precisa del cost total de moviments de sorra de les platges de 

Sitges (vila) mitjançant maquinària pesada (dúmpers, tractors i pales) durant tot l’any passat 

(vegeu fotografies de més avall). Aquesta sol·licitud d’informació la formulem en exercici del 

nostre dret a informació i transparència, regulat degudament per llei. 

En tercer lloc , i amb els deguts respectes per a la seva persona i el seu càrrec, manifestar-li el 

nostre  absolut desacord i protesta per la greu intervenció ambiental que representa excavar 

mecànicament importants quantitats de sorra acumulada als espigons paral·lels a la costa, per 

després transportar-la a llocs on espigons perpendiculars a la costa que afavoreixen que aquesta 

sorra sigui absorbida pels corrents marítims, dipositant-la a les bocanes dels ports del municipi. 

Amb l’actual insostenible sistema de reubicació mecànica de sorra de les platges de Sitges, 

l’Ajuntament propícia una deterioració fins i  tot major del qual sofreixen aquestes platges des 

de fa anys per la incomprensible passivitat del propi Consistori a solucionar d’una vegada 

aquesta lamentable situació. 

Per tot això sol·licitem ens faciliteu el cost total d’aquesta campanya d’excavar i repartir 

mecànicament sorra d’un punt a un altre corresponent a tot l’any 2021. 

A més sol·licitem que se’ns faciliti copia dels oportuns permisos i informes ambientals de  les 

autoritats de Costes i Generalitat, autoritzant a l’Ajuntament per poder intervenir amb 

maquinària pesada, i de forma tan insostenible, a la sorra de les platges de Sitges (vila). 

 

Li saludem amb tots els respectes deguts,  

SALVEM LES PLATGES DE SITGES 
E-mail: info@salvemlesplatgesdesitges.com 
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