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Alcalde de Sitges

Benvinguts a Sitges. Per parlar de turisme urbà i desenvolupament local, 
heu vingut a un municipi que, de la mà de la Diputació de Barcelona, ha fet 
precisament bandera del seu patrimoni i dels seus museus. Que això és una 
realitat, ho demostra l’increment de visitants que hem anat registrant en els 
darrers anys en espais de gran valor patrimonial com aquest on som avui –palau 
Maricel–, com el Cau Ferrat o com la Fundació Pere Stämpfli, que precisament 
aquest divendres inaugurarà l’ampliació de les seves instal·lacions. 

Sitges, a més a més, ha estat des de fa temps una destinació captadora d’es-
deveniments, d’esdeveniments de projecció nacional i internacional. S’ha pogut 
veure, per exemple, aquest cap de setmana passat, que vam celebrar l’edició 
número 61 del Ral·li internacional de cotxes d’època Barcelona-Sitges. Però la 
llista d’esdeveniments que acull la nostra vila és molt representativa. En tenim 
de molt de prestigi i de molt de prestigi internacional, com el Festival Interna-
cional de Cinema Fantàstic. Diuen els especialistes –perquè que ho digui jo, a 
vegades, li pot restar importància– que és el millor festival de gènere fantàstic 
del món. En tenim d’altres, d’altres de nova creació, com el festival de música 
Jardins de Terramar, que demostra això que us deia: la captació que té Sitges 
i l’èxit que s’hi celebra. 

Som també una població que ha millorat substancialment la nostra planta 
hotelera i que té cura dels visitants i dels turistes, però també dels residents. 
Des de Sitges, hem treballat en aquest sentit perquè l’oferta de qualitat i les 
oportunitats que generin per a la ciutadania siguin sinònims, vagin junts els 
residents amb els que ens visiten. A més, la nostra vila ha rebut també la certifi-
cació Biosphere i, en aquests moments estem fent els deures per ser mereixedors 
d’aquest reconeixement, i durant el 2018 hem complert amb la major part del 
centenar de requisits que l’estàndard Biosphere ens exigeix per renovar cada 
any la certificació. 

Desitjo, doncs, que aquesta jornada que ara comencem siguin molt enriqui-
dora, molt profitosa per tots vosaltres, que la reflexió que en sorgeixi us ajudi 
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en la vostra feina i que això, sobretot, repercuteixi favorablement a les vostres 
poblacions, a les vostres destinacions. Que ens beneficiï a tots plegats, en defi-
nitiva. Alhora, us animo a que gaudiu, dintre de les vostres possibilitats, de la 
nostra localitat, que us ofereix a tots vosaltres, els visitants, el que gaudeixen 
cada dia també els nostres residents. I, vaja, si avui no podeu, que us sentiu 
convidats a tornar-hi els cops que vulgueu, si és possible.

Per tant, moltes gràcies per ser aquí. Enhorabona, doncs, per les jornades i 
que vagi tot molt bé. Moltes gràcies. 


