
Comunicat per a tots els vilatans de Sitges i usuaris d’escoles nàutiques.

Sitges Surf Club, és un club esportiu sense ànim de lucre, on inicia la seva activitat l'any
2012 com escola oficial i club federat de surf. Des dels inicis, el nostre anhel va ser
transmetre el surf, l'skate i altres disciplines com el paddleboard, cruiser, surfskate i natació
entre d'altres, organitzant curses i competicions federades, per aportar tota aquesta riquesa
a les noves generacions. Durant aquests anys aquesta entitat va evolucionar, donant servei,
no només a la joventut del poble, sinó a col·lectius vulnerables, famílies i entitats sense ànim
de lucre, duent a terme activitats adaptades per a persones amb diversitats funcionals,
mobilitat mínima o reduïda amb la Fundació Ave Maria.

L'any 2013, i gràcies a l'anterior equip de govern d'aquesta Vila liderat per Miquel Forns,
se'ns va donar l'oportunitat a diverses entitats, de promoure les activitats lúdic esportives i
de lleure, oferint beques a joventut, serveis social, benestar i família per a totes les famílies
vulnerables, cohesionant-les per desenvolupar els projectes presentats a l'equip de govern
de les hores i a la vegada, demostrant a les diferents inspeccions tècniques el compromís
amb la vila i el sector social.

L'any 2015 ens vam presentar a la licitació pública de servei de temporada a la Platja
d'Aiguadolç per dues temporades, on com ja sabeu, va sortir favorable per l'entitat.
L'adjudicació d'aquest espai va suposar un augment considerable de les col·laboracions
amb organitzacions dedicades a famílies amb diversitats funcionals, convertint aquest
emplaçament en el lloc on desenvolupar activitats essencials per el benefici que de les
famílies, millorant el seu dia a dia.

L'any 2017 ens vam presentar una altra vegada a licitació pública a la platja d'Aiguadolç,
tornant a ser favorable per l'entitat per dues temporades més. En aquest període, és on
iniciem les col·laboracions amb "Més que surf" i on comencen les teràpies amb psiquiatres
per nens autistes a les instal·lacions de la platja, utilitzant tots els materials de l'entitat de
forma altruista i sense cap cost.

L'any 2019 ens tornem a presentar a un altre licitació pública de servei de temporada per
quatre temporades, on també sortim guanyadors. En aquesta licitació Sitges Surf Club
augmenta la proposta del cànon, oferint 5000 euros per temporada, sent aquest el cànon
pagat fins aquest passat 2022.

Des del passat 2022 l'entitat està en tràmits per sol·licitar la base fixa a la platja, és a dir,
anar a concurs públic amb el departament de litoral i poder augmentar i desenvolupar
l'activitat de forma permanent a la platja d'Aiguadolç. L'ajuntament, coneixedor d'aquest
procés, i en primera instància, ens va recolzar, fins que va arribar el moment de signar
documents. Ens van denegar la possibilitat de prorrogar fins que els tràmits amb litoral
estiguessin finalitzats de cara a la permanència, comunicant-nos que l'espai aniria a concurs
públic amb servei de temporada una altra vegada. Des de l'ajuntament, en tot moment ens
van transmetre tranquil·litat, assegurant que totes les activitats socials que es feien a la
platja d'Aiguadolç era prioritat municipal, i que el pes del concurs públic recauria en aquests
afers.



La nostra sorpresa ha arribat en la publicació dels termes de la licitació, on les activitats i
col·laboracions socials són residuals en comparació al pes que se li dona al cànon i altres
afers com els contractes de feina, sense contemplar que una bona part de les activitats
socials que es desenvolupen en aquesta platja són sostenibles gràcies als voluntaris. En
aquesta nova licitació el cànon de sortida es situa en els 6.426,51 €, sent aquesta quantitat
el punt de partida i on totes les empreses licitadores hauran d'augmentar aquest import.
D'una altra banda i com a novetat, el guanyador, s'haurà de fer càrrec dels 14.987,58 €
d'ocupació de domini públic, que en anteriors licitacions i en totes les escoles nàutiques de
la vila, era l'ajuntament qui se'n feia càrrec per la promoció de l'esport.

D’una altra banda, el departament de platges desde el passat estiu, ens treu l’accés al
lavabos municipals, al·legant que aquests lavabos son gestionats per la guingueta
guanyadora de la licitació i que ens hem d’adaptar als horaris de qui ha guanyat la licitació
per la seguent temporada dels lavabos municipals. Us imagineu començar activitats
adaptades amb alumnes amb diversitats funcionals i no disposar d’acces als lavabos fins a
les 12h? En els darrers anys sempre s'havia gaudit d'accés precisament comptant el tipus
d'activitats adaptades dels diferents col·lectius, ja que l'únic ''policlean'' adaptat per al gran
volum d'usuaris a les nostres instal·lacions no satisfa el servei en romandre al cantó de
llevant contrari on fem les teràpies, sense peseres d’accés adaptat i escàs manteniment.

Aquesta és la nostra història, i tot això ens ha portat a escriure aquest comunicat
públicament avui. Com esperem que comprengui aquest poble, un club sense ànim de lucre,
on gran part de la seva activitat està basada en activitats de caràcter social, ens és
totalment inassumible si volem continuar donant un servei altruista i d'ajut als qui més ho
necessiten. Si passem a pagar aquests imports, lamentablement ja no tindrem un caire
social, per passar a ser una activitat econòmica més per poder sufragar les despeses.

En primer lloc, volem demanar disculpes a totes les famílies, que es puguin veure afectades
i també us volem donar les gràcies, per tot el suport que ens heu donat, en el passat i en
aquest moment.

En segon lloc, ens volem dirigir directament a l'Ajuntament de Sitges, i a les persones
directament involucrades en tot aquest procés: Departament d'Alcaldia, Esports, Joventut,
Benestar i Família, Platges, Turisme i Participació Ciutadana.

Partim de la base que la majoria d'aquestes escoles nàutiques municipals van néixer d'una
necessitat: oferir activitats nàutiques actualitzades i en línia del poble marítim que som.
Explicat d'una altra manera, tots els emplaçaments que apareixen en aquesta licitació, fa
uns anys no existien, a causa del fet que van ser creats arran de les necessitats esportives
que hi havia a la zona. Ara, les entitats oficials i federades de les respectives creacions
d'aquests espais, hem d'anar a correcuita a una licitació per lots d'explotació econòmica.

Com el seu nom ho diu, les Escoles Nàutiques municipals estem en perill, gestionades per
companys com en els altres clubs privats on gaudeixen de pavellons, camps de futbol, rugbi,
pistes, locals municipals, i d'altres com l'espai jove i escoles, en el cas de la natació un



exemple directe, on la promoció de l'esport es manté garantida per a tots ells, on totes
aquestes instal·lacions municipals disposen de brigada d'esports, assabentats ja que fem
conjuntament el manteniment del petit skatepark que ens queda, que tampoc aguantarà més
pedaços.

On queda garantida la quitança per a la igualtat de totes aquestes entitats i
el compromís amb totes elles?

Les entitats esportives, socials i sense ànim de lucre, ens hem de preparar per anar a
licitacions de lleure i esportives per instal·lacions municipals enfocades a explotacions
econòmiques?

Teniu pensat portar més instal·lacions municipals a concurs equiparant-les amb les
explotacions de les guinguetes o semblants?

Com molts sabeu, portem onze anys formant les noves generacions d'skaters com a club
federat de patinatge, sense tenir accés per fer els entrenaments al pavelló, cobert amb
vestuaris, serveis, llum i manteniment. Ens tornarem a quedar fent els casals i
entrenaments d'skate sota la pluja i el sol?

Es faran més concessions administratives com la ''piscina municipal'' ?

Per tots aquests motius instem a la nul·litat d'aquesta licitació d'escoles nàutiques
municipals, feta a correcuita, vulnerant els drets de l'esport la joventut i la quitança entre
entitats que utilitzen instal·lacions municipals, menystenint tot el que s'ha assolit en aquest
teixit social i que precisament les xarxes de l'administració local promou amb la necessitat
dels voluntariats socials on es promou la mobilitat, l'esport i el turisme actiu.

Si la intenció de l'ajuntament és obtenir un benefici econòmic d'aquest espai, creiem que
públicament han de fer un pas endavant, i reconèixer que la promoció de l'esport i el jovent,
sectors socials i l'ajut a les famílies vulnerables del poble que més ho necessiten per
diferents motius, no és la seva prioritat.

Per tot això us convoquem el pròxim 25 de març a partir de les 16.30h a la Plaça del Cap
de la Vila, per reivindicar que l'administració local continuï donant el suport gaudit fins ara
per a totes aquestes entitats i famílies.

Junta directiva Sitges Surf Club Adrián Esteve, Presidente Més que surf
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