
 ZoomVilanova supera 111 vegades el 
límit de partícules en suspensió

La completa urbanització del polígon Masia d’en Barreres millorarà l’aire de la zona fèlix

// redacció

L’observatori de Qualitat 
Ambiental del barri del Tacó 
de Vilanova i la Geltrú va su-
perar 111 dies el sostre reco-
manat per la Unió Europea de 
contaminació per partícules 
en suspensió a l’aire durant 
el 2006. Això situa l’observa-
tori com el segon amb pitjors 
resultats, només superat pel 
del Prat de Llobregat, que va 
sobrepassar aquest límit 114 
vegades.

La mitjana anual de partí-
cules en suspensió inferiors 
a 10 micres és, al Tacó, de 64 
micrograms per metre cúbic, 
xifra que hauria de ser infe-
rior a 40. Vilanova disposa 
d’un altre punt de mesura-
ment d’aquest paràmetre, a 
l’Ajuntament. En aquest cas 
els dies que va superar els va-
lors límits de partícules van 
ser 35, el sostre màxim que 
un territori hauria de supe-
rar el límit de partícules en 
suspensió per a la protecció 
de la salut humana, segons la 
Unió Europea, amb una mit-
jana de 43 micrograms per 
metre cúbic, també superior 
a la recomanada.

De fet, segons el Depar-
tament de Medi Ambient, 
un 40% de les estacions de 
medició catalanes van su-

Retiren símbols falangistes. L’Assemblea de Joves de 
Vilanova va retirar, dissabte passat, 12 plaques de l’Instituto 
Nacional de la Vivienda amb el símbol falangista. L’Assemblea 
lliurarà les plaques a l’Ajuntament per denunciar que són 
símbols que “ja haurien d’haver estat retirats fa temps i 
que hem fet la feina que hauria d’haver fet l’Ajuntament” 

joan

La del Tacó és la 
segona estació que 
dóna un índex més 
alt al 2006

Pedreres i el 
polígon Masia d’en 
Barreres augmenten 
la pols a l’aire

perar durant l’any passat 
aquesta xifra de dies. Com 
la del Prat, altres observa-
toris amb índexs alts estan 
situats al Baix Llobregat i 
Barcelona (Barcelona-Sants, 
Barcelona-Pedralbes, Sant 
Feliu de Llobregat, Pallejà, 
Sant Andreu de la Barca i Sant 
Vicenç dels Horts superen 
els 80 dies amb incidències). 
Només Granollers i Vilanova 
se situen fora del nucli dur 
de les gran vies de trànsit 
rodat, una de les causes que 
fan que augmenti aquest in-
dicador de contaminació. És 
per aquest motiu que Medi 
Ambient anunciava que es 
limitarà la velocitat màxima 
d’accés a la metròpoli a 80 
quilòmetres per hora.

Vilanova també va superar, 
l’any 2006, un parell de 
cops els límits d’ozó, com 
es va informar a la pobla-
ció. La resta de paràmetres 
que es mesuren per com-
provar la contaminació 
atmosfèrica (plom, benzè, 

L’apunt

diòxid de sofre o fums 
negres, entre d’altres) es 
mantenen per sota del 
sostre que marca la UE. 
L’estació automàtica que 
mesura aquests indica-
dors és a la plaça de les 
Danses de Vilanova.

l’ozó, l’altre handicap

L’altra causa que, segons 
Medi Ambient, pot provo-
car l’augment de les partí-
cules en suspensió són la 
gran quantitat d’obres 
que estan en marxa a la 
comarca, en referència al 
Baix Llobregat. A l’àrea del 
Penedès barceloní, el Depar-
tament atribueix aquests 
índexs a la mobilitat i a 
determinades activitats 
industrials de la zona.

Enric Garriga, cap del 
Servei de Medi Ambient de 
l’Ajuntament vilanoví, con-
firma que al Tacó coincidei-
xen les pedreres, Cemex, 
i que encara està per ur-
banitzar part del polígon 
de Masia d’en Barreres. 
No descarta, també, que 
l’obra de transvasament de 
torrents hagi pogut incidir. 
Aquesta és una situació cone-
guda pels tècnics municipals 
i de la Generalitat que no fa 
gaire van fer una visita a 
la zona. La Generalitat hi 
està a sobre, diu Garriga. El 
cap de Medi Ambient admet 
que el procés de solució és 
lent però indica que ja hi ha   
un pla d’actuació perquè 
tot el polígon vagi incor-
porant mesures de correc-
ció. Per poder finalitzar el 
pla, però, cal que s’enllesteixi 
la urbanització del polígon.
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La platja del Far es va 
reobrir divendres

// redacció

La platja del Far es va obrir 
divendres a la tarda al bany, 
després de l’episodi de conta-
minació causat per una ava-
ria a l’estació de bombament. 
La platja va haver d’estar tan-
cada des del dilluns anterior, 
dia 26, després de l’aboca-
ment d’aigües residuals.

L’Agència Catalana de 
l’Aigua (ACA) va donar di-
vendres, dia 30, el vistiplau 
al bany un cop que les analíti-
ques a l’aigua preses el dime-
cres 28 a tres punts diferents 
de la platja indiquessin que 
les aigües eren sanitàriament 
aptes. De fet, en els tres punts 

on es va analitzar l’aigua la 
seva qualitat era molt bona, 
la seva qualitat habitual, 
segons l’ACA.

Un tall en el subministra-
ment elèctric va provocar 
l’avaria de l’estació de bom-
bament del passeig Marítim 
que porta les aigües residuals 
fins a la depuradora. La situ-
ació va fer entrar en càrrega 
el col·lector que, finalment, 
va vessar les aigües fecals a 
l’aigua pel sobreeixidor del 
torrent de la Pastera.

A conseqüència d’això, 
Ajuntament i ACA van deci-
dir restringir el bany durant 
uns dies a la zona. 

L’Aplec de Pasqua 
obre dilluns a les deu

// redacció

L’Aplec de Pasqua arriba 
aquest any a la vintena edi-
ció. La trobada l’organitzen, 
com cada any, els Amics de 
la Sardana de l’Agrupació 
Excursionista Talaia, que 
han convidat la cobla Ram-
bles per tocar a la Masia d’en 
Cabanyes. L’Aplec es farà di-
lluns, de deu del matí a les sis 
de la tarda.

Les sardanes no són l’úni-
ca activitat de Dilluns de Pas-
qua. Tot just després d’obrir 
l’Aplec hi haurà jocs per a 

a la canalla, cap a un quart 
d’onze del matí. Les sardanes 
començaran a dos quarts de 
dotze.

Hi haurà paelles col-
lectives, com cada any, per al 
dinar que comença a les dues 
del migdia. Les inscripcions 
per poder menjar-ne s’han 
de fer a la Talaia, de set a nou 
del vespre.

A la tarda, cap a les qua-
tre, hi haurà jocs per a tots els 
participants fins que es canti 
L’hora dels adéus, a les sis de la 
tarda.


