ÀREA DE PROMOCIÓ I TERRITORI___________________________________________________________
Regidoria d’Espais Naturals i Sostenibilitat

ACTA DE LA REUNIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE
MEDI AMBIENT DE SITGES
Data: 29 d’abril de 2020
Hora inici: 18:30 hores.
Hora finalització: 20:40 hores.
Lloc: Videoconferència.
Ordre del dia:
1. Situació de la COVID19 en l’àmbit del medi ambient.
2. Proposta de Pacte local per a la reactivació socioeconòmica de Sitges.
3. Designació de dos/tres representants del consell per participar en la
Cimera del Pacte.
Assistents:





















Aurora Carbonell. Alcaldessa.
Eduard Terrado i Pablo. Regidor d’Espais Naturals i Sostenibilitat.
Jaume Monasterio. Regidor de Serveis Urbans.
Júlia Vigó Pascual. Regidora de Drets Socials, Ciutadania, Igualtat i
Habitatge.
Guillem Escolà. Regidor de Platges.
José Maria Martínez. Regidor de Les Botigues de Sitges.
Rosa Tubau Llorià. Junts per Sitges.
Xavier Roig. PSC.
Ignasi Rubí González. Nou Horitzó.
Carme Gasulla. Comuns Verds de Sitges.
Juli Sales. Director de l’Àrea de Serveis Urbans i Medi Ambient.
Ona Riera. Tècnica de Serveis Urbans. Secció residus.
Flora Portas. Directora del Centre d’Estudis del Mar. Diputació de
Barcelona.
Elisabeth Tynell. Families for future.
Jesús Coines Suñé. Biodiversitat Sitges.
Ricard Vila Coll. Biodiversitat Sitges.
Joan Tutusaus Martí. Centre Excursionista de Sitges.
Andreu Bosch. Agrupació per a la protecció del Medi Ambient (APMA).
Andrea. Pure Clean Earth.
Xavier Garcia-Marquès. Tècnic de Medi Ambient.
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Desenvolupament de la sessió:
La Sra. Carbonell, Alcaldessa de Sitges, obre la sessió a les 18.34h presentant
els motius d’aquesta reunió extraordinària i agraint la participació dels assistents.
El Sr. Terrado presenta una reflexió a rel de la crisi que ha de donar pas al debat
i intervencions que anirà anunciant amb les presentacions dels assistents.
Comença els torns Biodiversitat Sitges amb la intervenció del Sr. Vila que fa una
presentació dels resultats del seguiment de flora i fauna realitzat durant el
període de confinament. Manifesta els canvis observats i conclou en que s’ha de
fer cas als científics i millorar la qualitat dels espais naturals com a millora que
beneficia tothom.
Continua el Sr. Coines de la mateixa entitat, destacant la rellevant importància
dels parcs i jardins, així com de les platges. Explica cóm es va proposar a
l’Ajuntament poder fer el seguiment durant l’estat de confinament. Presenta com
a conclusions:
1- La fauna ha augmentat la seva presència per la tranquil·litat. Per la
reducció de la contaminació acústica i lumínica. Informa d’aus marines
aturades a les platges en nombre superior perquè han disposat d’espai
per aturar-se.
2- Destaca el desenvolupament de la vegetació dels escocells amb benefici
pel patrimoni natural i els insectes. Destaca l’interès del paisatge sense
manteniment. Considera que les Brigades municipals haurien de tenir un
altre concepte del verd de Sitges.
3- Proposa la delimitació dels espais naturals per la pressió brutal de les
persones, concretament sobre la zona dels Colls Miralpeix i la riera de
Ribes. Proposa:
a. Evitar els dragatge dels ports. L’espai marí ha estat molt
maltractat. No podem estar d’esquenes. Caldria veure quin seria
l’estat dels fons sense la pressió de les embarcacions. S’hauria de
plantejar un nivell de protecció superior. Que aquests efectes
perjudiquen la pesca artesanal i vivim del mar que tenim.
Reconeix que és un gran recorregut però si no les pandèmies
aniran a l’alça.
b. Treure les escales de la riera de Ribes.
c. Evitar la pressió humana sobre els Colls.
d. Protegir l’espai de dunes de les Botigues.
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e. Protegir la riera de Vallbona.
El Sr. Terrado disculpa l’absència del Sr. Llacuna, Director del Parc del Garraf,
per trobar-se ocupat en altres reunions.
Pren la paraula el Sr. Bosch, de l’entitat APMA, dient que és una ocasió per
reflexionar i la necessitat d’un canvi d’orientació. El coronavirus ens ha posat en
situació ja què som part de la natura i potser en el futur hi hagi major gravetat.
Comenta la importància dels problemes del 5G i expressa que s’ha de ser molt
prudent amb aquest tema. No està clar que sigui prudent instal·lar-ho.
També comenta la prevenció en relació a les actuacions diàries i que fa temps
que els ecologistes han estat proposant criteris de sostenibilitat. Que la despesa
energètica i d’aigua es podia haver previst abans i s’ha d’enfocar la sostenibilitat
com una cosa necessària. Com exemple indica que dependre de l’aigua del
Llobregat ens col·loca en situació de resiliència.
La Sra. Tynell, de l’entitat Families for Future, esmenta l’evident connexió entre
salut i medi ambient. Esmenta la importància d’una mobilitat sostenible i les
energies renovables. Es necessita més espai pels vianants, s’han de reduir els
carrers de circulació per seguretat dels turistes, canviar les vies de trànsit per
facilitar anar a les escoles i instituts per carrils bici, posar aparcabicis a l’estació
de tren, el Parc de Can Robert i els instituts, connectar Sitges amb Sant Pere de
Ribes i Rocamar amb carril bici.
Augmentar la informació sobre reciclatge a la ciutadania i l’hostaleria, la
necessitat d’un camió per recollir grans residus per seguretat i higiene, educar
els restaurants i l’hostaleria en la neteja, fer events sostenibles en el sector
turístic.
Els preocupa el futur de l’autòdrom de Terramar i demana garanties legislatives.
Suport a les energies renovables invertint en panels solars i crenat llocs de
treball sobre el tema.
Planificar urbanísticament illes verdes on tothom pugui tenir espais verds
propers, estalviar aigua.
Intervé la Sr. Andrea de l’entitat Pure Clean Earth destacant que ens trobem en
un moment important per revaluar les coses i donar importància a la crisi
climàtica. El problema mediambiental està vinculat amb la salut pública. Hi ha
més afectats per la crisi climàtica que pel covid19. Proposa un pla d’acció entres
punts:
1. Què poden fer les administracions.
2. Cóm millorar en les empreses.
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3. Educació i comunicació a la ciutadania.. Si el ciutadà no està educat en
tenir cura dels espais naturals no aconseguirem resultats. Informar què
poden fer des el seu lloc. Tothom pot fer quelcom. Indica que els
ajuntaments els han de proveir d’eines per poder actuar.
La Sra. Portas del CEM de Diputació de Barcelona indica la necessitat de fe un
pla amb accions com les que s’han anat comentant. Ara l’aire està molt net però
amb la normalitat tornarà la contaminació. El CEM és un centre educatiu que pot
posar mitjans per a l’educació.
Parla sobre les idees de creació d’un parc marítim terrestre. Les platges han patit
regressió en biodiversitat i sorra per accions inconnexes. Que cal continuar en la
línia de planificació i accions.
Torn de la Sra. Riera on esmenta la solució sobre la neteja diària en el nou
contracte. Es patia d’un contracte antic amb contenidors antics i una
infraestructura bastant deteriorada d’inici que ha generat problemes sanitaris
afectant als treballadors. El nou contracte presenta més neteges i contenidors
nous. L’aposta de l‘Ajuntament és posar totes les eines per millorar la gestió dels
residus, incrementar la recollida, fomentar la conscienciació que estarà inclòs en
les campanyes de civisme i comunicació. El reforç del missatge per la recollida.
En el nou contracte hi haurà la possibilitat de recollir fraccionat. Ofereix enviar
documentació escrita.
El Sr. Tutusaus representant el Centre Excursionista de Sitges, manifesta la
preocupació per l’entorn natural. Explica que si sortim al Garraf el trobarem com
abans del confinament. Que ara ens preocupem de l’emergència climàtica
perquè tenim una emergència sanitària. Cal reclamar que les administracions els
consulti en tot allò que sigui relacionat amb l’entorn natural.
Pren el torn el Sr. Juli Sales per informar que en matèria de mobilitat tenen una
subvenció per fer un projecte sobre la distribució de mercaderies beneficiant el
vianant. Seguidament planteja una pregunta reflexió sobre quina quantitat de
persones necessitaria el territori de Sitges per ser sostenible.
Pren el torn la Sra. Gasulla parlant de què és una oportunitat històrica. Seria un
error garrafal no fer la recuperació d’aquesta pandèmia des d’una recuperació
verda a nivell local i global. Hem de fer la feina de 15 anys en 4 anys des de la
perspectiva verda, la descarbonització de l’economia, anar cap a una economia
circular.
La mobilitat és un dels eixos fonamentals, l’alimentació amb productes de
proximitat, la biodiversitat. Atacar la natura és posar en risc la nostra salut.
Informa que presenten moció per anar contra el projecte de l’autòdrom perquè en
sentit contrari posa en risc tot el dit abans.
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Intervé el Sr. Rubí afirmant que veu bona predisposició per part de tothom i cal
aprofitar aquesta oportunitat, sumar esforços govern i oposició.
El Sr. Roig demana unanimitat entorn a l’emergència climàtica, fer un equilibri
entre biodiversitat i activitats econòmiques.
La Sra. Tubau reconeix la importància d’escoltar les persones del Consell de
medi ambient perquè tenen molt clar cap a on hem d’anar. Cal recollir les seves
aportacions. Seguit demana centrar la reunió en el motiu de la convocatòria.
El Sr. Terrado consulta sobre què està passant ara i com hem d’afrontar la
sortida.
El Sr. Carbajosa explica que són un partit circumstancial i estan per col·laborar.
Es pregunta què s’ha estat fent fins ara. Que cal prudència, educació i
responsabilitat. Els fets ens afecta a tots i totes. No arreglarem en un any el que
no s’ha fet en vint. Per això d’aquest Consell cal que surtin els representants per
conèixer les prioritats i treballar entre tots aquestes prioritats.
La Sra. Vigó excusa la seva intervenció.
El Sr. Salmeron es reafirma en allò dit i l’interès en escoltar els punts de vista
dels participants.
Intervé el Sr. Escolà indicant que és el moment de fer un plantejament. Que hi
haurà una selecció natural d’empreses.
Informa que ja han marcat una línia de protecció del litoral. Que la natura torna al
seu lloc quan ha de tornar i ens hem de plantejar moltes línies d’actuació.
El Sr. Monasterio posa en valor la importància de la recollida selectiva, reordenar
la mobilitat, retirar la circulació de camions de mercaderies per dins el poble, la
vialització del casc antic afavorint els vianants, ampliant voreres i cóm han de ser
per als discapacitats, recuperar espais verds. Informa que el dia abans han
recuperat l’activitat les Brigades de jardineria.
A les 20.00h s’atura la reunió per participar durant cinc minuts en l’aplaudiment
popular de reconeixement als sanitaris i sanitàries.
Es reinicia la reunió a les 20.07h continuant el Sr. Monasterio plantejant quina
haurà de seguir-se en tema jardineria és una qüestió que estan parlant, que els
espais verds se semblin al Garraf, que aquesta és la tendència a seguir.
El Sr. Terrado parla com a regidor d’Urbanisme expressant que no podem estar
urbanitzant constantment. Hem de replantejar-nos cap a on volem anar. Si
creixem o decreixem. Que hi hagi una biodiversitat urbana.
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Informa que faran consideracions a la modificació puntual de l’autòdrom de
Terramar. Es volen tirar endavant consideracions per a que la Comissió
Territorial d’Urbanisme faci un replantejament.
Seguidament indica que és el moment d’escollir 2 membres més un reserva del
Consell per a la cimera. Es proposa que no sigui un polític.
El Sr. Salmeron recorda que l’Ajuntament vol escenificar un punt de partida el 8
de maig en la cimera del pacte per expressar que els col·lectius
mediambientalistes també són presents en aquest pacte.
La Sra. Gasulla indica que haurien de ser representants d’entitats diferents on
Biodiversitat Sitges ha de ser-hi i proposa també Families for Future.
La Sra. Tubau considera que és quelcom han de decidir entre ells.
El Sr. Terrado convida a les entitats a continuar la reunió entre ells per decidirho.
La Sra. Carbonell informa que el document final s’està debatent i se’ls pot fer
arribar per entendre millor el sentit i escollin les persones entre ells.
El Sr. Bosch expressa que seria interessant conèixer aquest document i fer una
reunió entre entitats i veure qui porta la veu.
La Sra. Carbonell informa que es tracta d’un document base que s’ha de
desenvolupar. Recorda l’exemple de 2019 d’afectació a la salut per l’alga
Ostreopsis. Vincula un lligam entre medi ambient i salut.
El Sr. Vila comenta que va molt lligat medi ambient amb salut i economia. La
millor mesura per prevenir és tenir cura dels ecosistemes.
La Sra. Carbonell recalca la importància de l’educació, la responsabilitat de
tothom. Molta responsabilitat, molta educació.
La Sra. Andrea reafirma la importància de la comunicació perquè la ciutadania
no coneix les actuacions que s’estan fent. Comunicar que cal tenir cura de les
platges.
La Sra. Carbonell informa l’obertura de les platges de forma escalonada. I dona
per finalitzada la reunió a les 20.40h.
Resta pendent de les entitats participants al Consell la designació dels 2
representants i un reserva per a la cimera, els quals hauran d’informar de les
persones designades.
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En data 6 de maig de 2020 es rep comunicació via correu electrònic informant de
les persones designades per participar en la cimera, essent:
Representants:
1- Andreu Bosch (Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient Garraf).
Dades de contacte:
boschaa@gmail.com / apmavng@gmail.com
tlf. 663 027 342
2- Ricard Vila (Biodiversitat Sitges).
Dades de contacte:
biodiversitatsitges@gmail.com
tlf. 683 149 332
Suplent:
3- Lisa Tinell (Families for Future Sitges)
Dades de contacte:
familiesforfuturesitges@gmail.com
tlf. 653 852 956

President del Consell de Medi Ambient
Eduard Terrado i Pablo
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