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La Geltrú va ser el punt de 
sortida de la passada caval-
cada dels Reis Mags, el dia 5. 
Però sembla que ses majes-
tats no han deixat al nucli 
fundacional de la ciutat la 
tranquil·litat desitjada, sinó 
tot el contrari. Les festes de 
Nadal, Cap d’Any i Reis han 
estat un punt d’inflexió en la 
situació que viu la zona, que 
ara els veïns comencen a qua-
lificar de violenta i perillosa.

Les imatges no deixen lloc 
a dubtes. Els molestos sorolls 
provocats a l’exterior dels lo-
cals nocturns han començat 
a deixar pas a actes vandàlics 
continuats i violents. Els ve-
ïns ja estan lamentablement 
acostumats als vòmits i els 
orins a les seves façanes i en-
trades, com és el cas de la per-
sona que orina davant d’un 
edifici a la imatge adjunta. 
Però ara s’han començat a 
produir situacions de major 
risc. Per exemple, l’arrenca-
ment de senyals de trànsit, 
que apareixen doblegades i 
trencades, o el tombament 
de pilones. 

Precisament algunes de 
les grans pilones en forma 
de bala que hi ha instal·lades 
al barri han estat tombades 
pels brètols, que les fan ro-
dolar pel carrer, amb el pe-
rill que això suposa per a les 
parets dels edificis, donat el 
seu gran pes. Els veïns ja han 
reclamat que es retiri del bar-
ri aquest tipus de mobiliari 
urbà pesat, que pot causar 
danys considerables en cas 
de ser encastat contra una 
porta o una paret.

La darrera acció vandàlica 
de moda a la zona és l’arren-
cament de pilones rodones 
de la plaça de la Peixateria i el 
seu llançament per la rampa 
del pàrquing subterrani mu-
nicipal, la porta del qual està 
ja abonyegada pels cops. 

Els veïns estan tan des-
esperats que no descarten 
començar a patrullar els 
carrers pel seu compte si no 
hi ha una presència policial 
continuada durant les nits 
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dels caps de setmana. Mos-
tra del malestar existent és 
el fet que la junta de l’Asso-
ciació de Veïns va declinar 
acompanyar l’alcalde i els 
regidors municipals en la 
visita que ahir dijous havien 
de fer al barri, en el marc de 
les trobades per explicar el 
compliment del Pla de Man-
dat entre les tres forces que 
integren el govern tripartit 
municipal. En canvi, sí que 
estava previst que els respon-
sables veïnals assistissin a la 
trobada que havia de tenir 
lloc després al centre cívic de 
la Geltrú, ja tancada aquesta 
edició del DIARI.

L’augment de la conflic-
tivitat a la zona s’ha centrat 
no només al carrer de la 


