
 
 
 
 
La Ràpita, 08 d’abril de 2017. 
 
 
 
Les suspicàcies, i la “sensació” dels veïns de la Platja de Suís, no han vingut provocades només 
per la presencia de rocs i maquinaria treballant, per por de no puguer disfrutar de la sorra el 
proper estiu. 
 
Després de l’aprovació del nou POUM de La Ràpita, en el que es contempla la possibilitat de 
construcció a primera línia de mar de fins a QUATRE pisos més planta baixa al solar a on hi 
havia l’antic Restaurant Suís, a la platja del Suís, els veïns, tant del terme d’Alcanar, com de La 
Ràpita que vam presentar sense èxit les corresponents al·legacions per tal d’evitar un 
despropòsit de dimensions paregudes a l’edifici a on hi havia l’antic restaurant Fernandel, cada 
vegada que veiem activitat que pugui significar un inici d’edificació en aquest solar, tenim 
suspicàcies i una sensació, sí,  de malestar. 
 
Els veïns, vam informar després de les darreres eleccions municipals al nou Consistori del fet, 
per tal de que, una platja tant emblemática del municipi del Montsià, no patís la mateix 
desastre que d’altres en el passat. Que els terrenys foren adquirits per l’Ajuntament per tal 
d’equipar el lloc tal com es mereix, com a espai públic protegit de qualsevol especulació, per a 
que tothom en pugui gaudir, no només el proper estiu, sino, SEMPRE, tal com dicten les noves 
normatives ambientals que  prioritzen, protegeixen i preserven els espais naturals pel damunt 
de drets adquirits des de fa més de cinquanta anys. Però com sempre, ens van dir que hi 
havien uns drets pels que s’haurien de compensar economicament als propietaris, motiu que 
sempre han utilitzat tots els consistoris per a descartar qualsevol plantejament en aquest 
sentit. 
Hem vist com, els consistoris han anat  canviant, però aquest problema persisteix, sigui quina 
sigui la ideología que tinguin. Ens costa d’entendre tanta preocupació per uns drets particulars 
d’un propietari d’un solar, comparats amb la millora que significaría destinar el lloc com un 
espai public urbanitzat adequadament. 
 
Sí, tenim sensació d’indignació,  pel fet de que, a pesar de que sabent l’Ajuntament que és un  
punt calent, tant polèmic, no se’ns informi als veïns de quan vagin a iniciar algún tipus d’obra 
pública que, ademés, per a incrementar la nostra alarma, l’empresa encarregada de fer l’obra,  
utilitza aquest solar en concret, li fica una tanca per a deixar els seus vehicles, maquinaria, 
materials, grava, rocs, i no només d’aquesta obra, sino també de tot l’equipament i els 
materials de quan van fer les voreres aquest hivern, i de les que tampoc ens va informar. 
 
Lluny d’això, ara ho publiquen, quan les obres del camí  están ja a la meitat, i ademés 
anomenen de passada, la “sensació“ dels veïns, damunt de tot el que ens toca patir.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 I tanta sensació de malestar i alarma que tenim, només cal anar a vore que és el que han fet 
de moment, de com està quedant, per a fer-se una idea. Han fet un camí que és un pegat 
ortopèdic en mig del no res, i han clausurat unes escaletes per les que passava abans, ficant 
una tanca provisional sense arreglar la part de dalt, que pot caure damunt del nou camí, ja que  
la pared està en molt mal estat. 
 
Volem manifestar que, per tal de preservar la platja dels temporals, com ja deuen saber, cal 
reforçar els espigons per tal de retenir la sorra, de la que cada cop en queda menys a la platja 
del Suís que ha sofert una important regressió. 
 
Sensació de malestar i alarma també per tal de com es van fer  les voreres, que lluny de 
millorar l’accés d’entrada i sortida, sembla fet per a persuadir a la gent de que no hi vage, ja 
que  no han deixat cap camí d’entrada a la platja, a on abans hi havia el camí d’accés, ara, han 
ficat vorera, i han ficat com a solució per a l’aparcament de cotxes, la cuneta de la carretera de 
l’antiga N-340. O sigue, una platja tant emblemática del Montsià, es queda sense camí per a 
accedir-hi.  Els vehicles hi entren creuant la vorera que, al davant te la cuneta que ara han 
senyalitzat per a aparcar cotxes. 
 
Com s’accediria si passés alguna emergencia?  
 
Es poden imaginar el caos que es formarà quan la gent hi vage en temporada d’estiu?  Els 
primers en arribar, creuaran la vorera, i aparcaran dins dels terrenys de  la platja, com han fet 
sempre fins ara. Els que vagen arribant, i no troben lloc a dins, ficaran els cotxes a la vorera, 
que al ser ampla, invita a fer-ho,  i finalment, els darrers aprofitaran la zona de la cuneta 
habilitada per a aparcar, la qual cosa incrementarà de gran manera els problemes de 
circulació, i les dificultats dels veïns de la zona per a accedir a les nostres vivendes. 
 
Pot entendre ara l’Ajuntament les suspicàcies, la sensació d’alarma i de malestar que tenim? 
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