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Sortida del Pacte Local  

 

El passat dia 8 de maig, tot just començant les fases de desescalada del confinament, a representants dels 

diferents sectors que composen el teixit socioeconòmic de Sitges (econòmic, polític, social, cultural, esportiu, 

etc.) se’ns va convocar a una reunió virtual en el marc del que es va anomenar “Pacte Social per la recuperació 

socioeconòmica de Sitges”, impulsat per l’equip de Govern de l’Ajuntament de Sitges.  

 

Atesa la situació en què estava deixant tots els àmbits de la nostra vida la pandèmia de la Covid-19, i en 

particular la greu situació econòmica que se’ns venia a sobre, semblava molt oportú tractar de generar una 

unió més gran que mai entre tots els sectors que ajudés a Sitges a superar aquest greu moment amb la major 

rapidesa possible, i així ho vam entendre. Les empreses, negocis i autònoms a qui tractem de representar 

porten molts anys, bé a través de les nostres entitats, bé a nivell particular cadascun, treballant conjuntament 

amb moltes d’altres associacions per donar suport i ajudar a millorar en la mida del possible el que des d’elles 

es promou (bé siguin esdeveniments culturals, bé actuacions d’àmbit social, etc.), però sembla evident que 

implicar a un major nombre de persones per treballar coordinadament en bé de Sitges ha de tenir millors 

resultats, i des d’aquesta esperança vam participar – directament o a través dels nostres representants – en 

aquesta reunió. 

 

Hem de reconèixer que la nostra primera sorpresa va ser escoltar que el Pacte Local havia de poder signar-

se a mitjans d’octubre. A ningú se li escapa que gran part de la recuperació econòmica de Sitges passa pel 

millor aprofitament possible de l’afluència de visitants a la nostra destinació durant els mesos d’estiu. 

Tanmateix, se’ns va traslladar que el fet de què el pacte es signés a l’octubre no volia dir que no es prendrien 

les accions oportunes a curt termini per iniciar i potenciar aquesta recuperació en el moment on més fàcil 

podia ser, que evidentment és a l’estiu. En aquesta confiança, doncs, vam seguir participant de les reunions 

del Pacte Local, però mantenint molt present el curt termini en les nostres aportacions, la necessitat de dur a 

terme actuacions urgents, i tractant de traslladar-ho així en cada reunió que hem mantingut, tant en el marc 

del Pacte Local, com en moltes d’altres que hem mantingut amb l’Ajuntament. L’objectiu a més curt termini ha 

estat sempre tractar d’evitar que el nombre de persones en situació de vulnerabilitat (en aquest cas per la 

manca de feina) a la nostra vila augmenti més del que dissortadament ho farà. 

 

Tenint en compte l’anterior, les nostres associacions van suggerir des del primer moment tractar de potenciar 

a curtíssim termini els principals actius amb què comptem a Sitges: la platja, la cultura, el comerç local, etc. 

Especialment en un moment on es tenia clar que el turisme de proximitat seria l’únic que ajudaria a començar 

a sortir d’aquesta crisi aquest estiu, i on la sensació de seguretat seria clau per generar la confiança suficient 

per seguir gaudint de tot el que ofereix Sitges. A banda de parlar de tot el que s’anava tractant, en tot moment 

hem insistit en un pacte per resoldre a curt termini fonamentalment 3 problemes que tenen un impacte 

importantíssim en l’economia local: 

 

- Manca de sorra a la platja, agreujada pel pas del temporal Glòria. Tots tenim clar que, per molts 

motius, la draga no pot ser la solució definitiva a la manca de sorra a Sitges, i que cal un projecte 

definitiu ja. Tanmateix, aquest any era més imprescindible que mai l’aportació de sorra, tant per 

millorar el principal actiu de Sitges, com per garantir un major aforament i una millor distància social 

a les platges, i també per facilitar el funcionament dels ports de Sitges, que són un altre gran actiu 

diferencial del nostre municipi. Insistint en què no sembla la millor solució a futur, fins i tot experts 

convidats per l’Ajuntament havien indicat que no suposava cap problema mediambiental el dragatge, 

si era limitat i a zones concretes. 
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- Activitat il·legal: 

 

o El comerç il·legal suposa una competència deslleial pel nostre comerç local, una imatge 

contrària a la que s’ha promogut sempre per posicionar Sitges com a destinació de qualitat 

en tots els sentits, i un risc sanitari inassumible en el moment actual. Això per no parlar de 

l’ajuda indirecta que es presta a les màfies que comercialitzen els productes que venen els 

manters, del suport indirecte a l’explotació infantil que permet fabricar aquests productes, i 

del risc per la salut de les tintes i materials amb què estan fets. Sabent que és un problema 

de difícil resolució, i volent que les persones vulnerables que es veuen obligades a posar 

mantes siguin ajudades (pels canals que correspongui), aquest any més que mai calia 

mostrar una posició de fermesa per recolzar els molts negocis locals que estan patint. Tots 

els ajuts (com també el de les forces de l’ordre o la seguretat privada) són necessaris per 

tractar de solucionar el mal que es fa il·legalment al comerç i a la imatge del municipi. 

Correspon als departaments de benestar i drets socials de l’Ajuntament el pensar com cuidar 

i ajudar a les persones a sortir endavant per mitjans dins de la legalitat. 

 

o L’allotjament il·legal (fonamentalment dins d’habitatges turístics il·legals i autocaravanes fora 

dels càmpings) representa una altra ferotge competència deslleial al sector hostaler de Sitges, 

màxim en un moment on hi ha manca de demanda turística. A més, el descontrol dels visitants 

(al no haver un control de mesures sanitàries, i al no haver un registre de viatgers que es 

passi a les autoritats, com sí fan els allotjaments legals – amb el cost addicional que això 

representa) suposa un risc per la salut que, de nou, pot ajudar a fer un mal terrible al municipi. 

És més, l’existència d’un parc d’habitatges destinat a una activitat il·legal evita que una part 

d’ells es puguin posar en el mercat de lloguer residencial. 

 

- Recolzament a esdeveniments culturals d’impacte: un altre dels actius que fan molt diferent la nostra 

destinació és la seva riquesa cultural. Afortunadament tenim força esdeveniments, però evidentment 

no tots generen – a més d’aquesta riquesa cultural – una activitat econòmica al seu voltant. El treballar 

decididament per garantir, ajudar i potenciar (amb totes les mesures oportunes de seguretat sanitària) 

especialment els esdeveniments que ajuden a posar Sitges als mitjans de comunicació era un altre 

dels pilars en què recolzar a curt termini la recuperació econòmica i cultural del municipi.  

 

Tot i la insistència en aquests punts a curt termini, hem hagut de veure que en les successives reunions del 

Pacte Local havíem d’insistir en incloure aquests temes urgents en l’ordre del dia i en els punts cabdals – des 

d’un prisma econòmic, que és el que ens tocava treballar –, doncs quedaven fora en un primer moment, o 

amb modificacions substancials després, modificacions que en cap moment s’havien consensuat. Tanmateix, 

el més important és que aquesta resolució a curt termini per aquesta temporada no sembla que s’estigui duent 

a terme: 

 

- En quant a la sorra de les platges, hem vist com s’ha decidit que no vingués la draga – que s’havia 

demanat tard per desavinences internes – tot i tenir els permisos oportuns, i tot i que es demanaven 

aportacions de sorra a les platges més representatives de Sitges. I que vingués fins i tot si havia de 

ser a finals de juliol o principis d’agost, doncs la situació aquest any (ja exposada) així ho feia 

necessari. Acabant juliol, encara hi ha algun accés a platges tancat per manca de sorra, guinguetes 

que no han obert pel mateix motiu, etc. En quant als servies a les platges, s’han evitat els rentapeus 

i les dutxes per la Covid-19, però paral·lelament s’han instal·lat noves màquines de zona blava amb 

botons que sí es poden tocar. Entre tant, molts municipis estant posant més sorra a les seves platges 

(fins i tot dragant-la de ports de Sitges) per garantir una major superfície als seus usuaris. 
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- En quant al comerç il·legal, hem vist com cada dia proliferen més mantes al passeig marítim, sense 

que hi hagi una actuació decidida per intentar resoldre-ho amb tots els mitjans possibles. No només 

això, sinó que des de part de l’equip de Govern s’ha insistit en què no es vol ajuda policial per defensar 

el comerç local. Mentre Barcelona mobilitza 150 agents per tractar de solucionar el problema, Sitges 

intenta contractar mediadors per informar a les persones que fan aquesta activitat il·legal dels serveis 

i recursos que els ofereix el municipi per trobar alternatives. 

 

- En quant als apartaments il·legals, tot i iniciar-se per fi recentment alguna actuació administrativa 

puntual, no s’han posat mitjans significatius de detecció d’habitatges, o de visita als que estan operant 

per informar sobre si estan o no complint mesures de seguretat per la Covid-19 (que pot ser també 

un element a l’hora d’aturar la seva activitat), etc., tot i ser una demanda recurrent del sector de 

l’hostaleria. No s’entén que pugui haver dificultat en contractació d’informadors per aquest tema quan 

s’han contractat per informar – per exemple – de saturacions a les platges. 

 

- En quant al suport als pocs esdeveniments cultural d’impacte que podien seguir endavant, hem vist 

com els organitzadors del Festival de Terramar, que havien accedit a fer un festival en petit format i 

amb totes les mesures de seguretat pertinents a l’inici de la temporada més forta (amb el ressò que 

això suposava per Sitges), no han rebut cap recolzament – tot i que es va quedar en que sí se’ls 

donaria – i van optar finalment per intentar fer-ho a Sant Pere de Ribes. És contradictori amb el 

recolzament rebut per d’altres esdeveniments segurament de cert impacte cultural (i entenem que 

ben rebut si el sector cultural així ho avala), però amb cap impacte econòmic que ajudi a una 

recuperació més ràpida.  

 

Respectem (com no pot ser d’altra forma) aquestes decisions, però entenem que no té cap sentit seguir 

participant i avalant amb la nostra presència un Pacte Local de recuperació que no incideix en alguns dels 

pilars de la recuperació dels establiments del municipi a curt termini i, per tant, del manteniment de l’ocupació 

i el descens de l’atur. S’han fet algunes actuacions puntuals per tractar de pal·liar l’impacte de la Covid-19 

(especialment en el moment de la desescalada), també a nivell de promoció, però no s’estan abordant els 

principals problemes que hem plantejat precisament per una més ràpida recuperació. 

 

Entenem i estem completament d’acord en què seria bo que Sitges abordés – com s’ha fet en vàries ocasions 

al llarg del temps – el debat que defineixi el model de municipi i destinació que volem pels propers anys. 

Generacions de sitgetans i sitgetanes han empentat per tenir un model socioeconòmic que és referent en 

moltíssims àmbits; per tant, complementar el model actual amb aportacions que el millorin i el facin més fort 

no només és un desig sinó que probablement és una obligació que tenim tots. Tenim tota la voluntat de fer-

ho en algun moment, i esperem que es compti també amb totes les empreses, negocis, autònoms i 

professionals de les nostres associacions a l’hora de parlar de com millorar el model socioeconòmic de Sitges, 

però el moment actual requereix parlar de recuperació i no de redefinició, com s’està fent en el marc de les 

reunions del Pacte Local. 

 

Per això, i a petició de les nostres Juntes i Assemblees, ens veiem obligats a abandonar amb efecte immediat 

un Pacte Local que, des del nostre punt de vista, està suposant un cost econòmic i de temps personal de tots 

nosaltres, sense que estigui ajudant decididament a aquesta recuperació. Calia impulsar un pacte de 

recuperació urgent, per abordar aquest futur des d’una posició més forta, i això requeria potenciar a curt 

termini el model que ha fet de Sitges un referent fins ara.  
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Des de les nostres associacions estem treballant intensament en pactes locals que realment ajudin aquests 

mesos, i seguirem fent-ho (esperem que també amb d’altres entitats i administracions locals), per potenciar 

aquesta unió entre els diferents actors que conformen l’ecosistema que és Sitges, però amb la prioritat 

absoluta de col·laborar i sortir plegats el més ràpidament possible de la crisi en què ens deixa aquesta 

pandèmia, sense distraccions fins haver assolit aquest objectiu. Cal generar idees, sinèrgies i més 

col·laboracions que mai en la mida del que està al nostre abast per sortir endavant, aparcant rigideses 

ideològiques i fent compatible el progrés amb el respecte a tots els nostres valors, especialment en aquests 

difícils moments. 

 

 

Sitges, a 29 de juliol de 2020 
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