
 
 
 

L’AMPA DE L’ESCOLA MIQUEL UTRILLO S’OPOSA AL PROJECTE DE 
LES PISTES DE PÀDEL A L’ESPLANADA DE LA PISCINA MUNICIPAL 
 
 
LA MANCA D’ESPAIS PÚBLICS DESTINATS ALS NENS/ES REFORÇA LA IDEA DE 
L’AMPA DE MANTENIR L’ESPLANADA PELS INFANTS DEL POBLE. 
 
 
Des de l'AMPA de l'Escola pública Miquel Utrillo, encapçalada pel President Manel Quiles i la 
Vicepresidenta Berta Muñoz, expressem la nostra preocupació i malestar enfront del projecte 
de l'Ajuntament de col·locar unes pistes de pàdel a l'esplanada de la Piscina Municipal i 
manifestem l'oposició directa a aquest projecte. Aquest espai és utilitzat diàriament per 
centenars de nens d'edats molt diverses com a zona d'esbarjo realitzant tota mena de jocs. Tot 
i que l'espai es troba en un estat lamentable, no estem disposats a deixar perdre'l, per la qual 
cosa hem demanat a l'Ajuntament de Sitges que replantegi el projecte tenint en compte a totes 
les parts implicades. 
 
L'AMPA que ha demanat el suport a les altres AMPA d'escoles públiques de Sitges, compta ja 
amb el suport d'altres entitats del barri com són l'Associació de Veïns del Poble Sec, la 
Comissió de Festes del Poble Sec i el Club de Petanca de Sitges. Tant l'AMPA del Utrillo com 
les entitats que ja hi donen el seu suport s'oposen frontalment tant a la ubicació de les pistes de 
pàdel a l'esplanada de la Piscina Municipal com al projecte de la nova ubicació de l'Escola Pia, 
que també afecta el barri.  
 
L'AMPA se'n va assabentar 24 h abans de la sessió informativa del projecte de les pistes de 
pàdel del passat dimecres, moment en què el projecte estava decidit, aprovat i amb permís 
d'obres, la qual cosa ha fet créixer la indignació i oposició entre els pares i mares de l'escola. 
En aquesta sessió informativa, es va trobar a faltar de manera rellevant la presència de 
l'Alcalde, per la qual cosa aquesta mateixa setmana l'AMPA ha iniciat els tràmits legals, 
presentant una instància a l'OAC (Oficina d'Atenció Ciutadana), demanant audiència amb 
l'Excel·lentíssim Alcalde de Sitges, el Sr. Miquel Forns.  
 
A la trobada amb l'Alcalde volem expressar i argumentar la nostra negativa a la construcció de 
les pistes de pàdel a l'esplanada de la piscina municipal demanant una reubicació de les pistes 
i mostrar-li el suport social que tenim. Per això, hem iniciat una recollida massiva de signatures 
que va més enllà dels pares i mares de la nostra escola. A més, volem demanar que 
l'esplanada es mantingui com a lloc d'esbarjo infantil, tal com s'està utilitzant fins ara, i que per 
tal fi ha de ser cuidat de manera que es garanteixi la higiene i seguretat de l'espai pels nens, 
cosa que ja fa temps que es reclama públicament. Com a últim punt, volem exigir a l'Alcalde un 
compromís escrit i públic de què no iniciaran les obres aprofitant el període de vacances 
escolars i la consegüent disminució d'infants en aquest espai. Tanmateix, presentarem també la 
nostra oposició, i la de les entitats que ens donen suport, al projecte de la nova ubicació de 
l'Escola Pia, escola concertada d'entitat privada, que es pretén ubicar en un terreny municipal 
del barri del Poble Sec.  
 
Des de l'AMPA de l'Escola Miquel Utrillo estem indignats per com s'han dut a terme aquests 
dos projectes que afecten el nostre barri, és per això, que hem decidit mobilitzar-nos per fer 
sentir la veu de la ciutadania i que aquesta es tingui en compte d'una vegada per totes. 
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