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Regidoria d’Espais Naturals i Sostenibilitat

ACTA DE LA 1ª REUNIÓ DEL CONSELL MUNICIPAL DE MEDI AMBIENT DE
SITGES (28/01/2021)
Hora inici: 17:30 hores.
Hora finalització: 20:00 hores.
Lloc: Via telemàtica.
Ordre del dia:
1. Donar compte de les accions realitzades des de la regidoria d’Espais
Naturals durant l’any 2020.
2. Propostes de projectes per al 2021.
Assistents:
Representants polítics:











Eduard Terrado i Pablo.
Júlia Vigó Pascual.
Guillem Escolà.
José Maria Martínez.
Jaume Monasterio.
Xavier Roig.
Rafel Font.
Ignasi Rubí González.
Carme Gasulla.
Maria Lores.

Representants entitats:










Kristian Petrick. 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).
Flora Portas (Centre d’Estudis del Mar).
Teresa Vidal (Consell Comarcal del Garraf).
Samay Ball. Alumna Escola Agnès.
Lucia Arbalella. Alumna Escola Agnès.

Representant Comunicació municipal:


Jordi Castañeda.

Representants directiu i tècnic de l’administració:



Mercè López-Feliu.
Xavier Garcia-Marquès.
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Desenvolupament de la sessió:
El president del Consell, Sr. Terrado inicia la reunió a les 17:35h presentant
l’ordre del dia i la participació excepcional de dues alumnes de l’escola Agnès
que van adreçar comunicació escrita a la regidoria d’Espais Naturals manifestant
les seves inquietuds envers el medi ambient.
Es procedeix a fer una presentació individual de cada un dels assistents.
El Sr. Terrado dona la paraula al Sr. Garcia-Marquès per presentar el primer punt
de l’ordre del dia donant compte de les accions realitzades durant l’any 2020.
El Sr. Garcia-Marquès procedeix a presentar els treballs més destacats
desenvolupats durant l’exercici 2020:
Atmosfera i canvi climàtic:
1- IX Jornada Bioeconomic: Tractament de la biofília a l’edificació.
2- Hora del Planeta: Tancament de l’enllumenat de l’església de Sant
Bartomeu.
Espais naturals:
1- Projecte orenetes.
2- Neteja de canya americana a la riera de Ribes.
3- Delimitació de l’espai de nidificació de corriol petit, control i seguiment.
4- Estudi del fons marí litoral i comunitats bentòniques.
Jardineria:
1- Manteniment de les basses de Terramar.
2- Estudi paisatgístic Jardins Terramar.
3- Plantació entorn estadi polivalent amb arbrat autòcton.
Control d’activitats i Impacte Ambiental:
1- Presentació dels estudis de restauració de les pedreres de PROMSA i
EACSA.
2- Compra de tres sensors acústics mòbils.
3- Manteniment dels sensors ZARE i calibratge.
4- Compra equip de mesura de partícules PM10 a Garraf i instal·lacions
annexes.
Prevenció d’incendis forestals:
1- Obres PPI 2020.
Altres:
1- Sanció poda no autoritzada ficus Pins Vens.
2- Renovació de la certificació Biosphere de Sitges destinació turística
sostenible.
3- Creació del Consell Municipal de Medi Ambient amb tres taules de treball
+ Taula de Participació Cimera Postcovid19.
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El Sr. Terrado apunta la quantitat d’altres actuacions desenvolupades que no
consten i constitueixen el treball del dia a dia en aquesta regidoria i servei.
El Sr. Escolà explica el treball transversal de la regidoria de Platges destacant el
Servei de neteja de plàstic a les zones de bany amb vaixell elèctric, havent-se
recollit 111,8kg de brossa, de la qual 93,4kg corresponen a plàstics. Informa que
durant el 2021 es vol tancar cicle i s’està treballant per a què els uniformes de les
brigades de platges sigui feta amb el plàstic reciclat recollit del mar que s’obté fil,
i així tancar el cicle de neteja/reciclatge i donar segona vida al material recollit.
Destaca també les boies de microbaliçament a la costa i les proves de dos
camps de boies per evitar ancoratges.
Com a projectes futurs parla sobre biòtops i regenerar la fauna i flora marina, la
lluita contra el fum i contra les burilles que son un problema ambiental greu ja
que es un del productes menys degradables i que més contaminen el mar.
El Sr. Terrado passa a presentar les propostes inicials per al 2021 convidant als
assistents a realitzar propostes al llarg de la reunió. Concretament destaca:
1- Les fases previstes de naturalització de la riera de Ribes informant de la
dotació pressupostària al respecte i les seves limitacions.
2- La continuïtat en la vigilància i control del corriol petit a Botigues.
3- Consultar de qui és l’obligació de l’execució franges per executar-ne
aquelles prioritàries que el pressupost possibiliti o reasignar aquests
recursos a d’altres necessitats si l’obligació és dels propietaris dels
terrenys.
4- La neteja d’un solar municipal de Can Girona.
5- Convocar una reunió per explicar l’estudi batimètric del fons marí de
Sitges.
El Sr. Roig també informa de la transversalitat de la regidoria de Sostenibilitat en
els següents punts:
1234-

Estudis d’eficiència dels equipaments municipals.
Estudi de l’energia solar aplicada a l’autoconsum.
L’Agència local de l’Energia.
Estudi d’alternatives a la mobilitat sostenible i, més concretament, en la
distribució de mercaderies.
5- Punts de recàrrega del vehicle elèctric.
6- L’Enjardinament sostenible de Can Milà.
El Sr. Monasterio apunta tres aspectes del seu treball:
1- Vianalitzar el centre històric de Sitges.
2- Naturalitzar els escocells.
3- La replantació dels escocells buits.
Prenen la paraula les Sres. Ball i Arbalella per exposar les seves propostes:
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123456-

Mascaretes de material orgànic.
Ajuts a les empreses per evitar el plàstic i emprar envasos naturals.
Promocionar la compra local per evitar desplaçaments.
Menjar ecològic a les botigues.
Preocupació pel benestar animal, evitant els abandonaments.
Protecció de la biodiversitat.

El Sr. Vila informa sobre el recent estudi de l’estat de la natura a Catalunya:
1- No s’han assolit els objectius de desenvolupament sostenible.
2- La reducció de la biodiversitat a Catalunya.
3- Els efectes del canvi climàtic, les espècies invasores, l’explotació dels
recursos i la desforestació com a factors que han fet disminuir la
biodiversitat.
El Sr. Coines manifesta que l’emergència climàtica porta dècades exposant-se.
Informa sobre els projectes que portaran a terme:




Projecte orenetes amb el seguiment de quatre colònies d’oreneta
cuablanca.
Projecte de l’Hospital Sant Joan Baptista on es farà una naturalització
amb espècies autòctones.
Projectes dels Jardins de Terramar i Parc dels Garrofers on també es
plantaran espècies autòctones.

Continua exposant els sis blocs que considera prioritaris en matèria d’espais
naturals:
1. La riera de Ribes on es s’observa una afectació per la sobrefreqüentació
pel què cal evitar-ne l’accés, l’alimentació de les aus i senyalitzar.
2. Les dunes de la platja de les Botigues on cal un projecte i delimitació.
3. Els Colls i Miralpeix com espai sobrefreqüentat i la preocupació d’una
futura reapertura de l’activitat de l’antiga Atlàntida.
4. L’espai marí afectat pel dragatge i pregunta sobre el plantejament per a
aquest any.
5. Un estudi acurat sobre la platja per a gossos ja que considera no s’està
aplicant l’ordenança municipal i afecta a fauna protegida amenaçada.
6. Sobre el Parc del Garraf, l’estat de les activitats extractives, abocador de
la Vall d’en Joan, La Falconera, i la conservació de la xarxa de senders,
així com la gestió del port de Vallcarca amb interès per integrar-ho al
Parc.
Afegeix més blocs:
7. Continuar les accions pactades amb la Junta de Compensació per al bosc
de Can Bruguera i Santa Bàrbara.
8. La gestió de les colònies de gats.
9. El projecte de l’autòdrom en quant afecta a Sitges.
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10. Anuncia la propera exposició fotogràfica de natura de dos joves sitgetans.
El Sr. Bosch felicita el tractament portat a terme en la riera de Ribes i manifesta
els següents punts:
1.
2.
3.
4.

Preocupació pel futur de l’Atlàntida.
Demana una solució per a les platges evitant aquest any el dragatge.
Vol una resposta de l’Ajuntament sobre l’ús del glifosfat.
Respectar la zona verda de Pins Vens afectada per l’aparcament i
revegetar.
5. Preocupació pel creixement urbanístic i la bombolla immobiliària a la
Granja 2, Montgavina i l’antic Aquàtic.
El Sr. Petrick manifesta interès per:
1. Projecte de comunitat d’energies renovables.
2. Planta fotovoltaica en teulades municipals.
3. Vies segures i carrils bici a les escoles.
El Sr. Tutusaus informa sobre el Centre Excursionista com a gestors del GR5 i
GR92. Indica que el 5 presenta elevada circulació de cotxes al Coll de la Fita i
planteja limitar-ne l’accés amb vehicles per la Fita i emprar el camí asfaltat per la
urbanització de Mas Alba.
Informa també que el 92 oficial al seu pas per la riera de Ribes fa la volta per
darrera i volen col·locar enganxines per indicar-ho evitant creuar la riera per la
desembocadura.
Sobre la xarxa de senders del Parc informa que alguns no estan homologats.
També pregunta:
1. Quin és el plantejament per a senderistes pel bosc de Can Bruguera.
2. Quina és la data de caducitat de les pedreres actives.
El Sr. Rubí pregunta si hi ha algun protocol d’actuació en matèria de tortugues
marines.
El Sr. Font proposa revisar els punts desenvolupats de les taules de treball per
informar en aquestes reunions més que les actuacions de la regidoria.
La Sra. Gasulla considera que el Consell de Medi Ambient es queda petit amb la
totalitat de temes existents. Manifesta com a preocupació principal el
plantejament urbanístic.
La Sra. Lores no fa altres consideracions.
Pren la paraula el Sr. Vila incidint en el problema per a la biodiversitat pels
gossos a les platges, estenent-lo a tots els espais naturals, i més concretament
al bosc de Can Bruguera.
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Pregunta sobre on es col·locaran les boies d’ecofondeig, si es lligarà amb l’estudi
del fons marí del CSIC, i si hi haurà vigilància dels amarres.
Considera que la Brigada municipal hauria de treure la vegetació invasora de les
zones verdes. També incideix en la preocupació sobre el creixement urbanístic.
El Sr. Escolà informa que els temes de platges són complexes per tenir moltes
administracions implicades, que Sitges te 18,5km de platges diferents.
Informa que la presència de gossos a les platges és per ordenança municipal i
que es permet l’accés fora de les temporades de bany, tret de les platges de
Vallcarca i el Cellerot que són permeses per a gossos. També que està
convocada la comissió especial per modificar l’ordenança de platges amb un
dels punts a tractar el regular la presència dels gossos a les platges.
Continua informant que les platges de Sitges han tingut durant el 2020 la
certificació EMAS, certificat de màxima qualitat ambiental de les platges, el
certificat europeu més bo, i que pel 2021 també el demanaran.
La Sra. Gasulla reafirma la problemàtica en la regulació de les platges per les
competències de les diferents administracions. Manifesta que l’estabilització de
les platges és un problema que s’està estudiant en un projecte per buscar
solucions més sostenibles. També manifesta preocupació pel projecte de la
Generalitat d’emprar el port de Vallcarca per al desballestament de vaixells, el
qual considera no és adient. També considera adient un estudi dels usos i
ocupacions de les platges segons la seva tipologia, així com la certificació
EMAS.
La Sra, Portas explica el projecte Caretta caretta d’estudi i protecció de la tortuga
babua a la mediterrània. Informa que en cas d’avistament s’ha de trucar al 112.
També informa de l’exposició al Centre d’Estudis del Mar sobre dades d’interès
en matèria de residus d’un tram de platja.
El Sr. Terrado informa sobre la voluntat de tornar a obrir l’Atlàntida com a una
activitat d’acord amb la realitat legal de l’entorn.
El Sr. Vila replica que la contaminació acústica de l’espai haurà de ser mínima
atès estar en Xarxa Natura 2000.
El Sr. Terrado afegeix que l’urbanisme s’ha de gestionar amb la premissa del
respecte ambiental.
La Sra. Ball incideix en què l’única opció amb el plàstic és suprimir-lo a les
botigues.
La Sra. Vidal va assistir a la sessió en nom de l'Àrea d'Ordenació Territorial i
Habitatge del Consell Comarcal del Garraf atès que el conseller de Medi Ambient
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i Agricultura va excusar l'assistència. Per tant, en transmetre els continguts de la
reunió al Consell Comarcal del Garraf, posteriorment comunica:
1. Que els espais naturals supramunicipals s’estan treballant des del comitè
tècnic d'aquest servei i que aquest any intentaran treballar algun tipus de
pla per l'espai marí conjuntament amb la Diputació i un protocol d'ús i
senyalització per tal d'endreçar l'espai dels Colls i Miralpeix.
2. Que durant el 2020 es va demanar una subvenció per naturalitzar el Parc
dels Garrofers que van denegar, i aquest any la tornaran a demanar pel
catàleg de serveis.
3. Que a la primavera proposaran el projecte d'Aprenentatge i Servei
Comunitari de la desembocadura del Foix a l'Escola Pia i l'Institut les
Vinyes, que ja ho van començar a parlar, pel curs 2021/2022.
4. Que ofereixen el programa de suport educatiu i sensibilització "Volem la
Platja Neta!".
5. Que el Consell Comarcal del Garraf s’ha adherit a la Xarxa de
Conservació de la Natura per donar cobertura als municipis de la
comarca. En aquesta línia volen treballar el tema del voluntariat ambiental
per intentar vincular-los tots a entitats tal com diu la llei del voluntariat i
els convenis de custòdia de territori.
6. Que es publicarà un vídeo promocional de sensibilització d'espais
naturals de la comarca i els impactes produïts pels residus abandonats,
on l'espai de Sitges és la desembocadura de la riera de Ribes. Que estan
redactant una guia de fauna i flora del Garraf.
7. Que estan preparant 3 jornades a nivell comarcal:
a. Voluntariat i Custòdia de Territori.
b. Forestal (vespa velutina, eruga processionària, camins).
c. Governança del litoral (nova llei litoral, parc marítim terrestre).
A les 20:00 hores el Sr. Terrado agraeix la participació dels assistents i es dona
per finalitzada la reunió.
President del Consell de Medi Ambient
Eduard Terrado i Pablo
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