
INSTANCIA Nº 04 
 
Att. Il·lma. Sra. Aurora Carbonell i Abella  
Alcaldessa de Sitges  
 
                 A Sitges, a 01 de juny de 2022  
 
 
Il·lma. Sra. Alcaldessa, 
 
En primer lloc agrair-li la comunicació de cinc del present mes, en 
resposta a la nostra INSTANCIA Nº  3 de 1 juny 2022, on ens 
comunica que la reparació puntual del conducte d’impulsió de les 
aigües sanitàries cap a la depuradora de Sitges (platja de 
l’Estanyol), ha tingué un cost de  203.477,74 €.  
 
No és que siguem contraris a que l’Ajuntament inverteixi els nostres 
impostos en les reparacions necessàries i inevitables. El que ens 
escandalitza és el fet que la causa d’haver-se trencat la canonada 
d’impulsió és atribuïble exclusivament al Govern que vostè 
presideix.  En efecte, per salvar i mantenir viva l’estabilitat de la 
seva actual coalició política, s’ha plegat a la tan absurda com 
nefasta política d’oposar-se a regenerar i recuperar les minvants 
platges de Sitges de la mateixa manera que ho han vingut fent tots i 
cadascú dels seus predecessors des de fa molts anys. 
 
Sap molt bé, Sra. Alcaldessa, que gran part de les sorres 
d'aquestes “nostres” platges, és arrossegada durant els hiverns a 
l'interior dels ports de Sitges on són legalment dragades per poder 
mantenir el trànsit marítim en condicions de seguretat. La sorra 
aconseguida a través d'aquestes dragues tornava a reintegrar-se al 
seu origen, és a dir a les nostres platges.  Pràctica que vostè 
mateixa defensava i promocionava quan participava com a regidora 
de platges a l'anterior Govern de Sitges.  Per si ho hagués oblidat, 
podem recordar-li a través d'un vídeo l’adreça del qual, a l'efecte, 
reproduïm a continuació: 
 

“(...)	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)	
	



 
 
En efecte, tots els seus predecessors, juntament amb les autoritats 
competents portuàries i de Costes, es preocupaven que Sitges 
recuperés les seves sorres derivades de la draga.  Lamentablement 
i, per mantenir l'estabilitat del seu actual Govern, s'ha plegat a la tan 
absurda com a nefasta política de qualificar aquesta pràctica 
d’insostenible', oposant-s'hi a la mateixa per a l'enorme alegria 
d'altres municipis que s'han vist obsequiats amb aquestes sorres , 
aprofitant-les per millorar les seves pròpies platges (Gavà, Prat, 
etc.).  A aquest efecte, consulteu la nostra pàgina web 
(salvemlesplatgesdesitges.com) on ho denunciem, inclusivament 
amb reportatge fotogràfic. 
 
En no recuperar aquestes platges i davant la seva passivitat de 
promoure una efectiva defensa i conservació de les mateixes, 
durant el seu present mandat han perdut tanta sorra que la 
canonada de les aigües sanitàries, que tradicionalment discorria 
sota les mateixes, van perdre la seva base de sorra fins i tot 
esquerdant-se com ha passat amb el tram de la platja de l'Estanyol 
més endavant. 
 
En lloc de recuperar aquesta sorra que sostenia i cobria aquesta 
canalització, el seu Ajuntament ha decidit ara cavar rases per sota 
del Passeig Marítim per instal·lar una nova conducció, perquè 
davant la manca cada vegada més greu no poden.  Aquesta política 
comportarà noves despeses importants que haguessin estat més 
ben utilitzades en recuperar i assegurar les nostres platges. 
	
Acabar la present exposició insistint que la nostra associació no 
defensa la draga de les sorres acumulades als ports de Sitges, cosa 
que defensa que aquesta sorra que es draga des de fa dècades per 
mantenir-los operatius és de Sitges i haurà de mantenir-se a Sitges 
mentre l'Ajuntament no soluciona el tema com ho vénen fent els 
altres municipis de la Costa : Barcelona, Vilanova, Cunit etc. (vegeu 
la nostra pàgina Web salvemlesplatgesdesitges.com). 
 
Dit tot això, basant-nos en la Llei de Transparència, distingida Sra. 
Alcaldessa, SOL·LICITEM: 
 
a.- Que se'ns informi del cost total pressupostat de la construcció i 
materials de la nova conducció de canonada de clavegueram 



repetidament referenciada i els treballs de la qual s'han iniciat 
davant del Club de Mar, i 
 
b.- Siguin finalment ateses (contestades) les nostres instàncies 
Núm. 1 y 2 de 23.02. y 24.03. 2022 respectivament, doncs 
considerem que ja ha transcorregut termini més que suficient per 
haver-ho fet. 
 
Li saludem amb tots els respectes deguts, 
 
 
 
 
 
 
 
	


