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El bon temps i un 
festival de dansa 

fan que s’incrementi 
en un 10% 
l’ocupació.

Amenaça o revalorització?

// RAMON FRANCÀS

Només una denúncia 
judicial, que a dia d’avui no 
ha estat presentada, podria 
impedir l’inici de les obres 
de la polèmica reforma del 
patrimoni museístic de la fa-
çana marítima sitgetana. Els 
més de 3 milions d’euros que 
aporta el Ministeri de Foment 
podrien arribar-se a perdre si 
les primeres certificacions de 
les obres no arriben abans de 
finals d’any. Perquè això si-
gui possible les obres hauri-
en de començar, tirant llarg, 
el mes de juny. 

Un dels primers entre-
bancs, el de l’aprovació 
per part de la Diputació de 
Barcelona de la contractació 
de les obres de remodelació 

El Cau Ferrat ja fa temps que va tancar portes per procedir a la revisió i retirada de tot el seu fons abans d’iniciar-se les obres de remodelació fèlix

dels museus, ja s’ha superat. 
La Diputació va aprovar la 
contractació, per valor de 
6,3 milions d’euros, el 25 de 
març. Els treballs els realitza-
rà una unió temporal d’em-
preses en la qual participa la 
constructora local de Tomás 
Gracia.

Ja fa mesos que s’han ini-
ciat els minuciosos treballs 
per a traslladar i catalogar, 
una a una, totes i cadascuna 
de les obres dels museus. El 
Maricel de Mar va tancar les 
portes aquest dilluns passat 
perquè s’hi portin a terme 
els treballs de revisió de tot 
el seu fons. La polèmica per 
la reforma, però, no sembla 
que s’esvaeixi. 

Durant dècades, els corro-
sius efectes del mar han ero-
sionat greument els edificis 
museístics  situats a la façana 
marítima, que s’asseuen da-
munt les roques del mar. Des 
de Sitges es perseguia res-
taurar ja des de 1994 aquest 
conjunt museístic integrat al 
nucli antic, declarat Conjunt 
Històric el 1972, però no va 
ser fins a desembre de l’any 
passat que es va aconseguir 
un pacte polític entre l’Ajun-
tament de Sitges, la Diputa-

ció de Barcelona, la Generali-
tat de Catalunya i el Ministeri 
de Foment. A través d’aquest 
pacte es comprometia la xifra 
de prop de 10 milions d’euros 
per afrontar la restauració 
estructural del Museu Mari-
cel de Mar, Can Rocamora i el 
Cau Ferrat. L’acord es va esta-
blir després d’aprovar-se un 
projecte que va superar tots 
els tràmits legals i que ha fir-
mat l’arquitecte de prestigi  
Josep Emili Hernández-Cros, 
autor entre altres treballs de 
la restauració del barceloní 
edifici de La Pedrera. Es res-
tauraran les façanes, es refor-
çaran els forjats i es renova-
ran per complet les cobertes. 
El projecte també permetrà 
que aquest patrimoni muse-
ístic s’adapti a les normatives 
d’accessibilitat, evacuació o 
climatització, i que s’incor-
porin nous serveis com ara 
un auditori, un bar o aules 
pedagògiques.

La restauració, no obstant 
això, ha trobat una forta 
contestació ciutadana que 
ha quallat en la constitució 
d’un fòrum a Facebook (Sal-
ven el Cau Ferrat), que reu-
neix  prop de 1.000 persones, 
i en la creació de la Platafor-

ma Popular per a la Defensa i 
Conservació del Poble de Sit-
ges (www. plataformasitges.
blogspot.com), que manté un 
bloc en el qual s’afirma que 
el projecte que afecta la fa-
çana marítima és una greu 
amenaça.

La portaveu d’aquesta 
plataforma, la historiadora 
de l’art Beli Artigas, assegura 
que estan totalment d’acord 
amb la restauració dels mu-
seus i que la seva oposició al 
projecte no se sustenta en 
qüestions de caire estètic 
sinó en raons patrimonials 
i legals. Artigas afirma que 
tot el conjunt museístic està 
protegit, amb el nivell més 
alt, pel Catàleg del Patrimo-
ni Arquitectònic de Sitges, 
i que es fa necessari con-
servar estrictament tots 
els volums i façanes dels 
edificis. Els aspectes més po-
lèmics se centren en la part 
posterior dels edificis (només 
visible des del mar), on es de-
moliran terrasses i galeries 
volades molt deteriorades i 
s’afegirà una segona façana 
envidriada, dins la qual dis-
correrà una rampa de comu-
nicació dels diferents nivells. 
Precisament aquesta segona 

La reforma dels 
museus avança tot i 
que la controvèrsia 
no s’esvaeix

L’alcalde diu que 
la polèmica pels 
museus és ‘‘massa 
exagerada’’
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pell transparent  és la que ha 
aixecat més controvèrsia. 
Des de la plataforma que li-
dera Beli Artigas exigeixen 
un replantejament del pro-
jecte des del convenciment 
que existeixen altres opcions, 
com les solucions exposades 
per l’arquitecte local Oriol 
Pascual i Marsal. Aquestes 
solucions, segons Artigas, 
volen ser presentades durant 
aquest mes d’abril.

Però no tothom es mos-
tra contrari al projecte a la 
societat civil suburenca. Per-
sonatges com Roland Sierra, 
Vinyet Panyella o Vicenç Mo-
rando s’hi han posicionat a 
favor. A remolc de la reacció 
ciutadana, totes les forces 
de l’oposició municipal de 
Sitges excepte ERC han cri-
ticat la manca de debat i 
consens sobre la restauració 
dels museus. CiU ha volgut 
anar més lluny i ha demanat 
al conseller de Cultura de 
la Generalitat, Joan Manuel 
Tresserras, i a la Diputació de 
Barcelona que es reconsideri 
el projecte i es permeti la par-
ticipació ciutadana. 

L’alcalde de Sitges, Jordi 
Baijet, considera la polèmi-
ca com a massa exagerada 

i visceral, i assegura que el 
projecte aprovat no no-
més ens permet conser-
var sinó que ens dóna un 
valor de futur, un valor 
de modernitat, com ha 
passat amb el Palau de la 
Música de Barcelona.

El sitgetà Antoni Sella, 
director-gerent del Consorci 
del Patrimoni de Sitges, un 
organisme públic integrat 
per la Diputació barceloni-
na i l’Ajuntament de Sitges 
que gestiona el patrimoni 
museístic, afirma que el pro-
jecte d’Hernández-Cros ha 
superat tots els sedassos 
haguts i per haver, fins i 
tot l’aprovació per unanimi-
tat per part de la Comissió 
Territorial de Patrimoni de 
la Generalitat de Catalunya. 
Antoni Sella, que lamenta 
que durant el període d’al-
legacions no es presentessin 
alternatives ni al·legacions i 
que assegura que el projecte 
ha estat àmpliament presen-
tat abans de la seva aprovació 
als representants polítics, 
socials i culturals de la vila, 
assegura de forma taxativa 
que no estem destrossant 
sinó revaloritzant el nos-
tre patrimoni


