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La Plataforma Popular per 
a la Defensa i Conservació del 
Poble de Sitges podria convo-
car en el decurs de les setma-
nes vinents l’assemblea in-
formativa sobre el projecte 
de remodelació dels museus 
de mar de la vila, amb el qual 
es mostren crítics. La trobada 
s’hauria d’haver celebrat ja 
fa dies, però els seus promo-
tors han preferit esperar a 
que l’Ajuntament convoqui 
una reunió del Consell del 
Patrimoni, que ha de revi-
sar el catàleg del patrimoni 
arquitectònic de Sitges. El 
temps, però, els va en con-
tra. Les obres, que ja han 
estat adjudicades, es preveu 
que comencin el mes de juny 
vinent i el govern municipal, 
per la seva banda, no sembla 
tenir gaire pressa a convocar 
l’esmentada reunió.

Beli Artigas, portaveu de 
la plataforma, ha assegurat 
que l’acte públic es farà, 
però que, abans, esperem 
que se’ns respongui a una 
sèrie de coses que hem 
demanat. Sempre estem 
a temps de mostrar les 
il·legalitats, ha dit, però 
amb bona informació. La 
darrera denúncia d’aquest 
col·lectiu va contra la previ-
sió de fer una capsa de 35 
centímetres en el terra del 
primer pis al Cau Ferrat 
per incloure l’aire condi-
cionat i els elèctrics quan, 
segons Artigas, aquest edifi-
ci, pel fet d’estar catalogat, és 
intocable.

Dilluns passat, en el ple, 
l’alcalde, Jordi Baijet, va res-
pondre al regidor d’Acció per 
Sitges, Andreu Bosch, que la 
reunió del Consell del Patri-
moni es convocarà quan ho 
creguin els responsables 
de la regidoria [d’Urba-
nisme], tal com vam que-
dar. En la mateixa sessió, 
el grup de CiU va expressar 
la seva preocupació davant 
el fet que l’adjudicació dels 
treballs, aprovada pel ple de 
la Diputació de Barcelona el 
25 de març passat, suposarà 
una rebaixa del 35% respec-
te del que s’havia previst en 
un principi. Dels nou mili-
ons d’euros pressupostats 
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Sorea retornarà als 
abonats l’increment 

indegut que va 
aplicar en la primera 

tarifa del 2010

Espera i dubtes, pels museus
Els crítics amb la remodelació postposen l’assemblea que havien anunciat

d’entrada, s’ha passat a sis. 
Miquel Forns, portaveu del 
principal grup de l’oposició, 
va assegurar que els preus 
ens plantegen dubtes, com 
el fet, per exemple, que la 
qualitat dels materials sigui 
menor. L’alcalde va respon-
dre que es preguntaria a la 
Diputació.

L’ens provincial ha adju-
dicat els treballs a una UTE 
(Unió Temporal d’Empre-
ses) formada per les empre-
ses sitgetanes Tomás Gracia 
i Llorenç Reixac i per Cots i 
Claret, especialitzada en res-

tauració. A banda de rebaixar 
el preu, aquesta empresa 
s’ha compromès a enllestir 
els treballs en 18 mesos, en 
comptes dels 24 que s’havien 
previst en un principi.

El gerent del Consorci del 
Patrimoni de Sitges, Antoni 
Sella, ha mostrat la seva con 
fiança davant el fet que no hi 
haurà baixa temerària, en 
referència als temors expres-
sats per part de CiU. Segons 
ha remarcat, en aquesta 
UTE s’hi barreja l’experi-
ència d’una empresa espe-
cialitzada en restauració 

amb l’experiència de dues 
empreses de Sitges.

En termes semblants s’ha 
expressat el regidor de Cul-
tura, Gabi Serrano, que pre-
veu que es farà una obra de 
molta qualitat. Serrano ha 
assegurat que està bé discu-
tir, però que ara no té sen-
tit parlar de projectes alter-
natius, com es planteja des 
de la plataforma i que, per 
contra, el que toca és treba-
llar amb l’empresa que ha 
guanyat i amb el director 
de les obres, per si s’ha de 
modificar alguna cosa.

// REDACCIÓ

Mentre els crítics amb 
el projecte de remodelació 
esperen rebre informació 
per poder celebrar una 
assemblea informativa 
amb fonament, el procés 
de buidatge dels edificis 
segueix el seu ritme, amb 
la vista posada en l’1 de 
juny. La setmana passada, 
es va retirar del Cau Ferrat 
L’Àngelus de Santa Cecília a 
Montserrat, l’obra més gran 
d’aquest museu, de 3x2,65 
metres, que es va haver 
d’enrotllar i treure en un 
cilindre. Segons el gerent 
del Consorci, d’aquest edi-
fici queden dues obres 

L’apunt

‘L’Àngelus de Santa Cecília’ 
surt enrotllat en un cilindre

per treure, un Sant Crist 
medieval i ‘El forjador’, 
de Clarassó. Al Maricel de 
Mar, on el buidatge va co-
mençar amb posterioritat, 
encara queda feina per en-
llestir. L’últim que treu-
rem seran les escultures 
de la sala del Mirador, ha 
explicat Sella.

Si la UTE compleix amb 
el seu compromís de tenir 
acabats els treballs en 18 
mesos, això voldria dir que 
a finals del 2011 s’hauria 
acabat de fer la remodela-
ció. Amb tot, els museus 
estaran tancats tres anys, 
tal com s’havia anunciat 
d’entrada.  
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