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Tacó… respira?
Jaume Farré iniesta

VILANOVA I LA GELTRÚ

Fa poc vaig tenir el plaer 
de fullejar l’últim document 
publicat pel Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya (Direcció General 
de Qualitat Ambiental) i la Xar-
xa de Vigilància i Previsió de la 
Contaminació Atmosfèrica de 
Catalunya (XVPCA), encuriosit 
per les darreres notícies sobre 
l’autorització ambiental de 
Cemex, Cimentera llindar al 
barri del Tacó. 

Aquest document reflecteix 
les incidències, en el període 
1996-97, de nou contaminants 
primaris. Doncs bé, n’hi ha un, 
concretament el PST (incidèn-
cies de partícules en suspensió) 
que mesurat en una mitjana 
anual arriba als 188 μg/m³,  
això vol dir que supera els va-
lors límit admissibles per l’ac-
tual normativa, de forma tan 
habitual com esporàdica, en 
un 25%. 

El document continua dient 
que els nivells provenen només 
de l’activitat industrial de la 
zona del barri del Tacó. També 
concreta que aquest és el pri-
mer any que es tenen dades (ja 
era hora) i que no es pot avaluar 
la seva evolució.

 El document, després de fer 
una repassada de les altres con-
trades de Catalunya, conclou 
amb un apartat de Valoració 
final i actuacions, aquí es torna 
a remarcar que les incidències 
a Vilanova i la Geltrú són, con-
cretament, al barri del Tacó, 
provocades principalment per 
emissions industrials. També 
afirma, tot donant un respir a 
l’optimisme, que ja s’han en-
degat mesures correctores per 
tal de disminuir aquestes inci-
dències.

Això vol dir que per fi s’aca-
baran aquestes emissions? Per-

metin-me que en dubti. Són ja 
molts anys patint aquest greu 
problema. De fet, no recordo 
que mai no hi fos, aquest pro-
blema.

Tota la vida vivint al barri. 
Tota una vida podent obser-
var aquella gegant xemeneia 
expulsant fum sense aturar la 
seva activitat. 

Ha canviat diverses vegades 
de propietari, el rètol de l’en-
trada amb ells, però la xemene-
ia no deixava d’emetre aquella 
columna de fum, de fet, encara 
ho fa. 

Són molts anys anant a al-
tres ciutats de Catalunya i veu-
re com plou sense que després 
els cotxes, o els vidres de les ca-
ses, quedin fets un fàstic, però 
es que en el meu barri no plou 
aigua, plou fang. Son molts 
anys sense poder deixar res a la 
balconada de casa durant la nit, 
l’endemà de ben segur restarà 
cobert per una lleugera capa 
de pols. 

També són molts anys pu-
jant al terrat, i observar aquell 
color del barri com grisós (molt 
semblant al del ciment, curio-
sament). 

De petit mai havia entès per 
què els veïns tenien els seus 
terrats d’aquell color tan lleig. 
S’havien posat tots d’acord? Els 
anys em van fer veure la crua 
realitat. No havien estat preci-
sament ells els que havien inse-
rit aquella capa de color grisosa 
als seus terrats impossible de 
netejar.

Respiro tranquil tot sabent 
que a Vilanova i la Geltrú es fo-
menta la sostenibilitat, es pre-
mia l’agència de l’energia local, 
els partits diuen estar preocu-
pats per la contaminació, pel 
canvi climàtic, alguns en fan 
ideologia de partit… Respiro 
tranquil quan l’informe afirma 
que ja s’han endegat mesures 
correctores. Respiro tranquil, 
però encara no respiro net. No 
respiro net perquè visc al bar-

ri del Tacó (que també és part 
de Vilanova i la Geltrú), que té 
el dubtós ‘honor’ de figurar 
com la segona zona (després 
del Prat de Llobregat) que té 
la pitjor qualitat d’aire de tot 
Catalunya.

Comencem a guarir el pla-
neta, que ja s’està emprenyant 
de debò. 

Quan ens adonem que sim-
plement es tracta de netejar la 
zona que ens envolta, descobri-
rem que entre tots podríem ar-
reglar la nostra pròpia malifeta 
ambiental.

La terra no és una herència dels 
nostres pares, sinó un préstec dels 
nostres fills. (Antiga dita índia).

Carta oberta als 
alcaldables de Vilanova i 
la Geltrú
aV tacó i apMa

VILANOVA I LA GELTRÚ

Des de l’Associació de Veïns 
del Tacó i l’Agrupació per a la 
Protecció del Medi Ambient 
del Garraf (APMA), volem sa-
ber quin és el posicionament 
de cada formació política de la 
ciutat davant d’un problema 
que, des de les nostres entitats, 
considerem que és una de les 
prioritats a afrontar pels repre-
sentants polítics, i creiem que, 
per molest, s’ha descuidat to-
talment en els programes elec-
torals presentats en aquesta 
campanya.

La contaminació que pateix 
el nord de Vilanova i la Geltrú  
(Llimonet, Tacó, Armanyà, 
zona esportiva,  Casernes, Raval 
de Santa Magdalena, etc), i que 
castiga per la seva màxima pro-
ximitat, especialment els veïns 
del Tacó, és un dels reptes que 
ha d’assumir el proper govern 
i que no pararem de denunciar 
com a inexcusable prioritat per 
mantenir la salut i la qualitat 
de vida de la ciutat. 

El barri del Tacó és el segon 
nucli de Catalunya amb la pit-
jor qualitat de l’aire a causa de 
les emissions de pols que es 
generen des del polígon indus-
trial Masia d’en Barreres, se-
gons dades de la Generalitat de 
Catalunya, i concretament de 
la Direcció General de Qualitat 
Ambiental. 

No només això, sinó que, 
segons les dades oficials de la 
Generalitat, l’any 2006 es va 
superar el valor límit diari per 
a la protecció de la salut hu-
mana 111 vegades d’un total 
d’uns 150 dies mesurats, quan 
el màxim de superacions adme-
ses és només de 35 vegades en 
365 dies. També es va superar 
en més d’un 50% el valor límit 
anual per a la protecció de la 
salut humana.

Després de molts anys in-
sistint perquè s’apliqui una 
solució definitiva, ens decidim 
a fer aquesta carta oberta a tots 
els alcaldables que es presenten 
en aquests comicis a Vilanova i 
la Geltrú. 

Volem saber quins són els 
posicionaments, les propos-
tes i els compromisos sobre la 
solució a la contaminació de 
l’aire que respirem. Volem que 
us prengueu aquest requeri-
ment com una oportunitat per 
demostrar que realment us 
preocupa l’entorn de la ciutat, 
els seus problemes profunds 
i la qualitat de vida dels seus 
ciutadans.

 En concret, volem saber:
Quines solucions proposeu 

per acabar definitivament amb  
la contaminació que es produ-
eix en el Polígon Industrial Ma-
sia d’en Barreres?

Quines mesures penseu em-
prendre per aconseguir-ho?

Us suposem al corrent dels 
estudis epidemiològics exis-
tents que demostren els efectes 
altament perjudicials de la pols 
sobre la salut de les persones. 
¿Estaríeu disposats a encar-

regar l’elaboració d’un estudi 
epidemiològic de Vilanova i la 
Geltrú que determini els efectes 
que sobre la salut dels vilano-
vins i vilanovines han provocat 
i provoquen les emissions de 
pols per sobre dels límits que 
estableix la llei?

¿Per quins motius autèntics 
encara no s’ha urbanitzat el po-
lígon industrial Masia d’en Bar-
reres i en quin període de temps 
us comprometeu a fer-ho?

¿Per què hi ha empreses al 
polígon industrial Masia d’en 
Barreres que exerceixen la seva 
activitat sense haver-la adequat 
a les exigències de la nova Llei 
del 1998 ni disposar de la llicèn-
cia ambiental corresponent? 

Esperem que ens pugueu 
donar una resposta a la nostra 
demanda abans d’acabar el 
període electoral, i que lluny 
d’aprofitar-ho per entrar en 
confrontacions dialèctiques, 
ho entengueu amb la responsa-
bilitat que us pertoca i serveixi 
per fer un front comú contra 
el que considerem que és una 
condemna que ha acabat la pa-
ciència dels habitants del Tacó 
i deteriora la confiança i la salut 
dels ciutadans de Vilanova i la 
Geltrú.
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Des del campanar. L’arti-
cle d’aquesta secció del DIARI 
DE VILANOVA de la setmana 
passada titulat Tots i totes… i 
tutets… i tutassus… i el Tutu-
saus del taxi, anava signat amb  
el nom de Xavier Soler, quan en 
realitat el seu veritable autor és 
Ignasi Riera Ubía. 

El DIARI lamenta l’erra-
da i demana disculpes per les 
molèsties que això hagi pogut 
ocasionar.

Fe d’errades


