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Si vostè coincideix am
b la necessitat de restituir i conservar les platges de Sitges i de protes-

tar contra l'actitud negativa del govern m
unicipal que considerem

 nefasta per als interessos 
del poble, pot consultar la nostra pàgina w

eb i m
ostrar el seu suport m

itjançant la nostra 
adreça de correu electrònic que �gura m

és avall. Tot suggerim
ent serà considerat com

 a 
participació de la societat civil de Sitges, a qui convoquem

 a defensar el dret al m
anteni-

m
ent, defensa i conservació de les seves platges.
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O
pinió de l'alcaldessa quan no va estar condicionada per l'actual coalició:

"Q
ue per a nosaltres és m

olt im
portant tenir unes platges adequades i per això am

b 
aquestes aportacions que nosaltres sem

pre diem
 que estan baix rigorosos i estrictes infor-

m
es tant de M

edi A
m

bient com
 de l'A

gència de Residus de Capitania M
arítim

a de Ports."

Veure tw
eet: https://tw

itter.com
/PlatgesSitges/status/1366352721910124544

Platja de l’Estanyol Juliol 2021

A conseqüència de la falta de sorra, tant el soco-
rrista com els pocs turistes corren perill de ser 
arrossegats per l'aigua.
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Juliol 2021: Davant la falta de sorra su�cient a la platja 
on solia instal·lar-se habitualment el quiosquet de la 
platja de 'L'Estanyol', enfront de l'Hotel Casa Vilella, el 
govern municipal ha decidit que aquest quiosquet 
s'instal·li damunt del passeig marítim i del seu parterre 
de gespa. És aquesta la solució que el govern municipal 
proposa per als quiosquets quan desaparegui la sorra 
de les altres platges urbanes de Sitges (poble)? 

Aquest Quiosquet,
¿què té de particular?

Què passa amb aquesta platja?

Es tracta de la platja coneguda com a 'Riera Xica' (a 
prop del monument al Dr. Benaprés). La imatge corres-
pon al dia 30 de juny 2021, 11.05 h d'un matí amb poc 
onatge.

Aquest vaixell, què té de particular?

Durant el mes de juny i durant el present mes de juliol de 
2021, aquest vaixell i un altre estàn dragant sorra al voltant 
de 'Port Ginesta' – sorra que pertany al municipi de Sitges 
– per a:

PORTAR-LA A LES PLATGES DE GAVÀ I DEL PRAT DE 
LLOBREGAT!

 
Aquesta sorra s’hauria de dur prioritàriament a les minva-
des platges urbanes de Sitges, simplement perquè la sorra 
és seva (del municipi) i perquè és molt necessària, a més 
de com sempre s'havia fet. Que l'Ajuntament s'oposi ara a 
acceptar-la i prefereixi que sigui cedida a altres municipis, 
perjudica l'interès bàsic del seu propi poble. L'actual 
govern municipal sacri�ca sistemàticament el dret de 
Sitges a recuperar la sorra dragada dels seus ports per 
l'inconfés interès de mantenir viva la seva actual coalició 
de govern. La restitució i conservació d'un actiu tan impor-
tant com les platges no pot ser moneda de canvi 
d'interessos partidistes. Les platges mai poden ser 
moneda de canvi polític perquè:

SÓN PATRIMONI DE TOT EL POBLE DE SITGES!

Respectem l'oposició de l'Ajuntament a la draga dels seus 
ports, encara que no sabem quina és l'alternativa que 
l'Ajuntament proposa, tret que pretengui inutilitzar-los 
per l'acumulació de sorra a l'interior d'aquests. Insistim 
que no reclamem cap 'draga', si no sols reclamem que la 
sorra efectivament dragada dels ports i la costa del muni-
cipi de Sitges per ordre de les autoritats de Costes, es 
destinin prioritàriament a les seves pròpies minvades 
platges, abans de portar-la a platges d'altres municipis.

Poden realment contemplar impassiblement els 
responsables de l'actual govern municipal  com els 
vaixells-draga transporten la sorra del seu municipi a 
altres platges (El Prat, Gavà, etc.), mentre moltes de les 
seves pròpies platges, estan en un continu procés de 
degradació?

Fixeu-vos on acaba l'escala i on comencen les roques. La 
distància entre elles és de més d’un metre, aquest metre 
històricament estava cobert amb sorra.

L'associació 'Salvem les platges de Sitges' no sols s'ha 
constituït per a reclamar que la sorra dragada dels ports 
i costes de Sitges sigui prioritàriament aportada a les 
seves pròpies platges danyades pels canvis de corrent 
de la mar, si no que ha estat fonamentalment constituï-
da per a reivindicar una solució efectiva i de�nitiva per a 
estabilitzar les seves platges en previsió que aquests 
corrents i els futurs temporals, a conseqüència del canvi 
climàtic, siguin cada vegada més violents i destructius, i 
com expliquem a través de la nostra pàgina Web: 
www.salvemlesplatgesdesitges.com. Consulteu per 
exemple l'apartat "Espigons per acumulació i retenció 
de sorres" d'aquesta pàgina Web, i podreu veure com 
altres municipis ja s'han defensat dels demolidors efec-
tes de les tempestates huracanades que desafortunada-
ment ens esperen. Participeu per a col·laborar que 
Sitges també es prepari!

Platja de la Bassa Rodona (front Club de Mar Juliol 2021)


