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Sa Majestat Carnestoltes ja regna a Sitges
Durant una setmana i fins el proper dimecres, les ordres del nou
mandatari són la gresca, la disbauxa, la festa, el sexe i el
Carnaval.

Més de 500 efectius de la Policia Local, Mossos d'Esquadra,
Creu Roja, Bombers i SEM vetllaran per la seguretat a Sitges
les nits de dissabte, diumenge i dimarts de Carnaval.

El Carnaval omple els carrers de Sitges durant aquests dies
Sa Majestat Carnestoltes i la Reina del Carnaval
han instaurat un nou règim. Després de l'arribada
dels dos mandataris, el Saló de Plens de
l'Ajuntament va viure un cop d'estat. El Rei dels
Poca-soltes ara ho és també dels sitgetans. Durant
una setmana i fins el proper dimecres, les ordres del
nou mandatari són la gresca, la disbauxa, la festa,
el sexe i el Carnaval. Està prohibit treballar i és
obligació sortir disfressat i gaudir al màxim de la
festa.
L'anarquia carnavalesca omple els carrers de
Sitges durant aquests dies i els primers en celebrar
l'arribada del nou règim han estat les entitats. El
Casino Prado Suburense, la Societat Recreativa El
Retiro i l'Agrupació de Balls Populars van rebre
dijous nit la visita dels nous caps del govern que es
van encarregar de donar a conèixer la nova normativa que regularà el comportament de sitgetans i
visitants els propers dies.
DISPOSITIU DE SEGURETAT
Entre les principals novetats del dispositiu de
seguretat, les trucades al 112 entraran directament
al CECOR (el Centre Operatiu de Coordinació) que

instal·larà una unitat al municipi. Pel que fa a mobilitat, s'amplien el serveis ferroviaris i d'autobús respecte el Carnaval anterior i es suspenen les discoteques a la platja de dissabte i diumenge. Creu Roja,
per la seva banda i per primera vegada, aportarà un
equip de suport emocional. Segons Toni Caballero,
regidor de Prevenció, Seguretat i Mobilitat, "per
Carnaval no s'improvisa res i es preveuen cadascun
dels riscos que es poden presentar durant els dies
de la festa. Tot es té en compte per minimitzar i prevenir el que ens podem trobar donada la gran
afluència de persones que visiten Sitges".
Policia Municipal, Mossos d'Esquadra, Creu
Roja, Bombers i el Servei d'Emergències Mèdiques
(SEM), conformen el dispositiu que mobilitzarà
més de 1.500 efectius durant les tres nits més concorregudes del Carnaval, dissabte, diumenge de
Disbauxa i dimarts d'Extermini.
Com a novetat , per primera vegada els diferents
cossos i forces de seguretat comptaran amb la figura d'un Tècnic de Protecció Civil, un facilitador que
coordina i dóna resposta a qualsevol de les peticions procedents dels agents de seguretat, per facilitar les peticions i agilitzar la interacció entre els

diferents dispositius de seguretat i sanitaris. En
aquest sentit, Toni Caballero ha reivindicat la
importància d'aquesta figura que "és un valor afegit en la coordinació dels diferents cossos i serveis
implicats en la seguretat durant el Carnaval".
El control de l'operatiu de Mossos d'Esquadra es
manté respecte anys anteriors als peatges i a les
estacions, on es complementarà amb els efectius
propis de Renfe/Adif. L'empresa extremarà les
mesures de seguretat de la pròpia estació amb més
de 50 agents les nits de dissabte, diumenge i
dimarts, el que suposarà un desplegament de 408
efectius de vigilància durant tota la setmana de
Carnaval, principalment per evitar el creuament de
les vies a l'estació de Sitges que actualment es
troba en obres.
Renfe augmentarà també la vigilància amb controls policials del grup operatiu del ferrocarril a les
estacions de Passeig de Gràcia i Sants a Barcelona.
A més, Renfe/Adif desplegarà 36 serveis especials les nits de dissabte, diumenge i dimarts, el
que representa un increment de vuit serveis respecte l'any anterior. Es manté el servei extraordinari en direcció Tarragona, una hora abans de l'horari habitual. D'altra banda, també es veurà reforçat el servei d'autobusos les tres nits amb 30 ser-
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veis extres, 15 en direcció Barcelona. Com a novetat, també es reforçarà el servei comarcal d'autobús en direcció Sant Pere de Ribes, Cubelles i
Vilanova i la Geltrú amb els 15 serveis extraordinaris restants, el que suposa un increment de sis
autobusos.
Pel que fa a l'accés al casc urbà, es col·loquen 14
portes d'accés per creuar els carrers on transcorre
la rua. Només es permetrà l'entrada pels carrers de
Jesús, Ànimes, Francesc Gumà, Illa de Cuba i Sant
Bartomeu als participants de les rues i als veïns
que visquin en el centre urbà.
Altres serveis que s'instal·laran durant el
Carnaval són 43 lavabos públics i sis aparcaments
dissuasoris que se sumen als sis amb que actualment compta Sitges.

Seguiment informatiu
La TDT Garraf oferirà dos directes les nits de
diumenge i dimarts, a més dels diferits dels principals actes. Aquesta mateixa senyal es podrà seguir
a Internet a través de www.sitges.cat/carnaval.
Ràdio Maricel farà en directe l’Enterro del
Carnestoltes el proper dimecres.

