
  

  

  

 



 

 

 

 

 

Instancia Nª 3 

 

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

Alcaldesa de Sitges 

 

        A Sitges 14 de abril 2022 

 

Distingida Alcaldessa, 

En primer lloc, recordar-li que encara no hem rebut resposta a la nostra 1a i 2a 

instància de 23.02.2022 y 24.03.2022 respectivament. 

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 la 

reparació i reconstrucció de la canonada situada a la platja de la Bassa Redona. 

La present sol·licitud d’informació la formulem en exercici del nostre dret a 

informació i transparència, regulat degudament per llei. 

Ens referim a una canonada de clavegueram que discorre sota la sorra de la 

platja de l’Estanyol al llarg del mur de contenció del propi passeig marítim. En 

soscavar els corrents del mar l'arena que garantia estabilitat d'aquesta 

canonada, ens vam trobar davant d'una altra greu conseqüència de la increïble 

oposició de l'Ajuntament a solucionar encara que només sigui provisionalment 

l'estabilitat de les platges com ho estan fent altres municipis veïns. Tot i ignorar 

per motius polítics l'agonitzant condició de les nostres platges.  

La reparació a què ens referim, només representa un pegat a un petit tram 

d'aquesta canonada, que no soluciona el greu problema de la desaparició 

gradual de les sorres de les nostres platges. Serà qüestió de temps fins que 

l'Ajuntament haurà de tornar a reparar/reconstruir un nou tram d'aquest conducte 

de clavegueram amb el consegüent nova despesa a càrrec dels nostres 

impostos. 

Adjuntem un reportatge fotogràfic de les reparacions/reconstruccions a què fa 

referència aquesta instància. 

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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