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ACTA DE LA 1ª REUNIÓ DE LA TAULA DE TREBALL 3 (LITORAL, RIERA 
DE RIBES I RIUERA DE VALLBONA) 
  
Data: 4 de setembre de 2020 
Hora inici: 9:30 hores.  
Hora finalització: 12:30 hores. 
Lloc: Reunió telemàtica mitjançant aplicació Zoom.  
 
Assistents:  
 
 

 Aurora Carbonell. Alcaldessa 
 Alfred Bosch. Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient. APMA 
 Ricard Vila. Biodiversitat Sitges 
 Jesús Coines. Biodiversitat Sitges 
 Eduard Terrado. Regidor d’Urbanisme i d’Espais Naturals. ERC 
 Guillem Escolà. Regidor de Promoció econòmica i de Platges. SGI 
 Xavier Roig. Regidor de sostenibilitat i transició energètica. PSC 
 Xavier Salmeron. Regidor de Cultura. GS 
 Maria Lores. Regidora C’s 
 Rubén Garcia. PSC 
 Mercè López Feliu. Cap d’Area de Territori. Ajuntament de Sitges  
 Carles Cortés. Cap de Departament d’Urbanisme i Espais Naturals. 

Ajuntament de Sitges. 
 
 
Desenvolupament de la sessió:  
  
S’inicia la sessió per part del senyor Eduard Terrado explicant que el senyor Luís 
Garcia ha cedit per aquesta primera sessió la seva representació al senyor Rubén 
Garcia. També s’explica que si be estava pendent convocar en les properes 
setmanes la primera sessió de la taula 3,  per aquesta reunió hi ha especial interès 
per part de Biodiversitat Sitges d’exposar diverses qüestions i per aquest motiu 
s’ha convocat la reunió en aquesta data. 
 
Desprès de que el senyor Eduard Terrado i el senyor Guillem Escolà hagin exposat 
les actuacions que està realitzant el govern municipal en els àmbits de litoral, 
platges i rieres, s’ha donat la paraula a Biodiversitat Sitges per que expliquin les 
qüestions a exposar. 
 
Biodiversitat Sitges expressa la seva preocupació per la sobreocupació que 
genera un excés de pressió sobre l’entorn en l’àrea dels Colls Miralpeix i a la riera 
de Ribes. Preocupa en gran mesura els accessos a la desembocadura de la riera 
i en especial l’activitat de la guingueta Ola. També genera preocupació dels 
possibles futurs usos de l’Atlàntida. 
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Des de Biodiversitat Sitges es demana l’elaboració d’un projecte d’ordenació del 
litoral que englobi des de la riera Xica fins a Colls Miralpeix per preservar aquest 
tram que encara conserva bastant els seus trets originals i es tracti aquesta zona 
amb un rang de protecció important. 
 
Des de el govern municipal i des de els serveis de l’Ajuntament s’informa de la 
situació jurídica actual de l’Atlàntida i dels possibles futurs usos, que no 
contemplen l’ús de discoteca. 
 
També s’explica que la nova llei del litoral obre noves possibilitats a la gestió del 
litoral i que presenta noves eines de gestió que caldrà utilitzar. 
 
Respecte a la limitació d’accés a la desembocadura de la riera de Ribes es debat 
sobre la necessitat de la reordenació camins d’accés a Miralpeix i sobre les 
possibilitats que obre per a la zona la redacció d’un nou Pla Especial de la Riera 
de Ribes. 
 
Des de Biodiversitat Sitges exposen la necessitat de generar un servei de vigilants 
ambientals en aquest espaii de la possibilitat d’instalar-hi una guingueta 
d’informació en que s’expliqués als visitants els valors d’aquest espai protegit. 
 
També es genera un debat sobre la gestió de la dinàmica dels sediments en el 
litoral i les seves causes i necessitats de gestió. També es debat sobre el futur del 
Port de Vallcarca. 
 
El senyor Rubén Garcia comunica la seva preocupació per l’existència de platges 
de gossos ja que al seu parer els gossos no haurien de tenir accés a la platja, 
sobretot en les platges properes a un entorn protegit com és la riera de Ribes. 
 
 
 
Eduard Terrado 
Regidor d’Espais Naturals 
 
 
 
Sitges, a 4 de setembre de 2020 
 


