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LA GRAN TERRASSA



Amenaces

• Hi ha una probabilitat molt baixa
que aquest estiu haguem tornat a la 
normalitat com abans.

• El turisme estranger, aquesta
temporada, es quedarà a casa

• Limitacions d'aforament als
restaurants.

• La gent tindrà por d'anar als
restaurants per risc de contagi.

• Limitacions de les terrasses. Molts
restaurants no tenen terrassa.

• Dificultat d'assolir les despeses fixes 
dels restaurants.

• Dificultat d'assolir l'ocupació de tot 
el personal que es va enviar a l'atur.

• Risc d'un segon repunt de la 
pandèmia.

Oportunitats

• Hi haurà una necessitat molt forta de 
relacions socials i de sortir al carrer.

• Aprofitant el bon temps, la gent 
buscarà terrasses per picar, menjar i 
socialitzar...

• Disposem de 2,5 kms de passeig on 
es podrien muntar cadires i taules
amb les separacions oportunes

• Necessitat d'implementar una 
iniciativa de rescat per salvar el 
sector de bars i restaurants a Sitges.

• Oportunitat d'implementar una 
iniciativa d'atracció de turisme
nacional.

• Oportunitat de posicionar Sitges com 
a municipi a l'avantguarda del rescat
del sector de l'hostaleria.

PANDÈMIA COVID-19

Amenaces i Oportunitats Temporada 2020
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 Es tracta de convertir el passeig en una gran 
terrassa.

 Ubicació de taules i cadires comuns amb
ombra al llarg del passeig, respectant les 
separacions de seguretat.

 Instal·lació de carpes gestionades per cada 
bar o restaurant que vulgui apuntar-se al 
projecte.

 El passeig seria una gran terrassa i amb una 
oferta molt diversa.

 Cada restaurant gestionaria la seva carpa i 
hauria d'adaptar la seva oferta a les 
circumstàncies.

 S'haurien de trobar espònsors per finançar
almenys una part de les despeses (carpes, 
taules, cadires, instal·lacions, seguretat...)

Sitges, una gran terrassa amb diversitat gastronòmica

LA TERRASSA MÉS GRAN DEL MEDITERRANI
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 Reclam per turisme nacional d'altres poblacions, que podran Gaudir 
d'una àmplia oferta gastronòmica amb mesures de seguretat contra el 
Covid-19 per l'amplitud i característiques de la terrassa.

 Espais televisius gratuïts de promoció del poble gràcies a aquesta
iniciativa.

 Supervivència econòmica de moltes famílies sitgetanes que depenen del 
sector.

 Feina per molts treballadors del sector de l'hostaleria que ara és troben a 
l'atur o en estat de regulació d'un ERTO.

 Increment de l'ocupació hotelera per turisme que vingui fora de la 
comarca.

 Reducció de la contaminació acústica dels carrers del poble en moure el 
tràfic cap al passeig, on hi ha menys rebot d'ones sonores.

Beneficis pel Poble
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No solament els restaurants es beneficiaran, també tot el poble



 Permís de l'ajuntament

 Instal·lacions elèctriques

 Punts d'aigua

 Carpes amb barres (totes iguals)

 Taules i cadires

 Seguretat

 Normatives de càrrega i descàrrega, 
gestió de residus, contaminació acústica, 
etc.

Requisits necessaris
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 La zona de terra del passeig té una llargada de 350 metres

 S'hi podrien instal·lar fins a 60 carpes de 4x2

Zona proposta

21.05.20206



 Mesura apropiada és 4x2

 S'hauria de proporcionar unes 
barres de fusta, totes 
homogènies. Un muntatge
atractiu.

 Els equipaments serien 
responsabilitat de cada 
establiment.

 S'hauran de poder cobrir
d'alguna manera durant el 
tancament.

Les Carpes
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 Hauran de ser plegables per poder guardar-les durant la nit

 Cada establiment es faria responsable d'una zona, però totes les taules
serien comuns.

 Encara que les palmeres de la zona ja fan ombra, s'hauria d'estudiar si 
caldria instal·lar tendals per privar els clients del sol.

Taules i Cadires

21.05.20208



 Instal·lacions elèctriques

⚫ Cada establiment indicarà quines són les seves necessitats

⚫ La potència elèctrica podria anar entre els 3000W i els 12000W

⚫ S'instal·laran comptadors per que cadascú pagui el seu consum

 Gas

⚫ Es faran servir bombones de butà amb instal·lacions homologades

 Aigua

⚫ S'hauran d'instal·lar piques per rentar plats compartides cada 3-4 
establiments.

 Seguretat

⚫ S'haurà de contractar una empresa de seguretat per protegir les instal·lacions
durant els períodes de tancament.

 Altres normatives

⚫ Horaris de càrrega i descàrrega, normatives sanitàries, gestió de residus, 
extintors, contaminació acústica…

Altres Requisits
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 Caldrà trobar espònsor per finançar les despeses i minimitzar les 
inversions que cada establiment haurà de fer, ja que les possibilitats del 
sector, ara mateix, són molt febles donada la situació d'aturada
econòmica.

Sponsoring
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CONVERTIM SITGES EN UNA GRAN 
TERRASSA DE GASTRONOMIA DIVERSA I 

FEM D’AIXÓ UNA INICIATIVA QUE 
ATREGUI EL TURISME NACIONAL I 

POSICIONI EL MUNICIPI A 
L’AVANTGUARDA DEL RESCAT DEL 

SECTOR DE L’HOSTALERIA.

EL Nostre Repte
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