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Crítiques a l’Ajuntament per la 
contaminació del barri del Tacó

L’estació del Tacó és la segona catalana que dóna un índex més alt de contaminació joan

Redacció
L’Associació de Veïns del 

barri del Tacó ha acusat 
l’equip de govern municipal 
d’encallar l’acabament de 
la urbanització del polígon 
industrial Masia d’en Barre-
res II i, com a conseqüència, 
retardar la posada en marxa 
del Pla de Reducció de Partí-
cules Sòlides a totes les em-
preses d’aquest sector. Com 
es recordarà, l’observatori de 
Qualitat Ambiental del barri 
del Tacó de Vilanova va supe-
rar 111 dies el sostre recoma-

nat per la Unió Europea de 
contaminació per partícules 
en suspensió a l’aire durant 
el 2006, segons va informar 
el Departament de Medi Am-

bient de la Generalitat.
L’associació veïnal del 

Tacó, que fa anys que denun-
cia la contaminació, dema-
na que d’una  vegada per 

totes les administracions 
compleixin el que elles 
mateixes proclamen i que 
prometen des de fa molt 
de temps.

REDACCIÓ. La Policia Local va detenir la nit de divendres 
passat tres homes joves, dos de 19 anys i un de 20, com a 
presumptes autors d’un delicte contra la seguretat del tràn-
sit. Els detinguts, H.Ll.T., A.S.C. i G.A.CH, veïns de Vilanova 
i Ribes, pretenien col·locar una cinta adhesiva entre dos 
fanals de la via pública, a la ronda Europa, a l’alçada de 
l’avinguda Toldrà. La policia els va detenir in fraganti.

Detinguts per intentar provocar 
accidents amb una cinta adhesiva

Breus

REDACCIÓ. La directora del col·legi Sant Jordi va denun-
ciar aquesta setmana, després de les vacances escolars, el 
robatori de divers material escolar que hi havia a l’escola. 
Segons ha informat la Guàrdia Urbana local, els lladres 
també es van emportar una caixa metàl·lica amb diners i di-
versos talonaris de xecs. La denuncia es va presentar aquest 
dimarts, 10 d’abril.

Robatori de material escolar al 
col·legi Sant Jordi

REDACCIÓ. Un total de vuit menors van ser identificats per 
la Policia Local, entre dissabte i dilluns passat, per pintar 
grafits al torrent de Sant Joan i causar desperfectes a un 
vehicle de la marca Daewoo al carrer Pare Garí. Cinc nois 
van ser retinguts amb 14 esprais, mentre que tres menors 
tiraven objectes damunt d’un cotxe des d’un cinquè pis.

Identifiquen menors per pintar 
grafits i causar desperfectes

L’associació 
de veïns l’acusa 
“d’encallar” 
alguns projectes 

El sector supera 
111 vegades el límit 
de partícules en 
suspensió a l’aire


