
Solucions a la pols del Tacó

// Redacció

Els principals caps de llis-
ta locals s’han reunit amb 
l’Associació de Veïns del Tacó 
i amb l’Agrupació per a la 
Protecció del Medi Ambient 
(APMA) i s’han compromès a 
treballar per reduir l’emissió 
de pols que pateix la zona des 
de fa anys. Les trobades han 
tingut lloc després que les 
dues entitats hagin demanat, 
mitjançant una carta oberta, 
la implicació dels polítics lo-
cals amb el problema. 

Joan Ignasi Elena es va re-
unir amb els afectats la set-
mana passada com a cap de 
llista del PSC i es va compro-
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metre a continuar buscant 
solucions per resoldre aquest 
problema. Tot i això, va pun-
tualitzar que es millorarà de 
forma gradual i s’intenta-
rà conciliar els interessos 
de la ciutat amb la norma-
tiva vigent. També va recor-
dar que les competències en 
aquest àmbit són del Depar-
tament de Medi Ambient de 
la Generalitat, i que fins ara 
l’Ajuntament ha augmentat 
la neteja diària de la zona per 
reduir els efectes de la pols. 
També ha afegit que es com-
promet a iniciar la reurbanit-
zació del sector de la Masia 
d’en Barreres, unes obres 
que es preveu que comen-
cin abans d’acabar l’any. 
El cap de llista del PSC també 
ha manifestat que demana-
rà un major compliment 
de la normativa vigent 
sobre qualitat de l’aire  i 
que cal fer un seguiment 
periòdic d’aquest procés 
i mantenir puntualment 
informats els col·lectius 
afectats. Un altre compro-
mís d’Elena és fer que la 
Direcció General de Medi 
Ambient faci les medici-

ons de l’aire de forma ade-
quada i amb més periodi-
citat, per tal de tenir unes 
dades més acostades a la 
realitat del problema. 

Esteve Orriols, cap de llis-
ta de Convergència i Unió a 
Vilanova, i Josep Ibars, regi-
dor de CiU,  també s’han re-
unit amb els veïns del barri 
per tractar una situació que 
fa anys que es produeix. 
Segons Ibars, malgrat això 
i que un informe de la Di-
recció General de Medi 
Ambient va mostrar que 
de 150 dies, en 111 es va so-
brepassar el límit de par-
tícules de pols en l’aire, 
tampoc no s’ha actuat, ni 
per part de l’Ajuntament 
ni de la Generalitat. El 
regidor convergent recorda 
que la normativa diu que 
s’ha d’actuar si se supera 
aquest límit en 35 ocasi-
ons. A més, apunta que si 
governem, aplicarem la 
legislació mediambiental 
i farem instal·lar equips 
que mesurin contínua-
ment la contaminació. 
Ibars explica que abans hi ha-
via dos equips i un va deixar 

de funcionar l’any 2004 sen-
se que hagi estat substituït. 

Per la seva banda, Esteve 
Orriols ha afegit que el presi-
dent de l’associació de veïns 
afirma que se sent abando-
nat des de l’any 2002 i això 
vol dir que abans sí que es 
feien coses per evitar la 
contaminació.

D’altra banda, el cap de 
llista del PP, Santi Rodríguez, 
també s’ha compromès a fer 
un seguiment d’aquesta pro-
blemàtica, tant si entrem 
al govern municipal com 
si no, i també farem pres-
sió a través del Parlament. 
Rodríguez diu que la conta-
minació de l’aire té el seu 
origen al polígon indus-
trial Masia d’en Barreres, 
i tècnicament té solució. 
De fet, afegeix,  són moltes 
les empreses a Catalunya 
on aquest problema s’ha 
controlat. Per aquest motiu, 
Rodríguez explica que treba-
llarà en la recerca de soluci-
ons tot exigint a l’empresa 
responsable que adopti 
les mesures necessàries 
amb les inversions que 
calguin, conclou.

A més, el líder local del 
PP lamenta la deixadesa per 
part del govern municipal en 
aquesta problemàtica durant 
els darrers anys. No s’han es-
forçat gaire per intentar arri-
bar a acords, conclou.

Esteve Orriols, cap de llis-

L’apunt

Els afectats reclamen més 
atenció davant el problema

L’Associació de Veïns del Tacó i l’Agrupació per a la 
Protecció del Medi Ambient (APMA) de Vilanova i la Geltrú 
fa molt temps que reclamen solucions a la contaminació 
que pateix el barri des de fa anys. De fet, el passat mes de 
maig van presentar al·legacions contra la renovació de la 
llicència ambiental de la fàbrica Cemex, ubicada al polí-
gon industrial Masia d’en Barreres. Segons els afectats, 
aquesta indústria és el principal focus de la contaminació 
per partícules sòlides.

Els veïns i els ecologistes reclamen que es facin complir 
les lleis mediambientals, que s’aturi la llicència de Cemex, 
que es mesuri periòdicament la contaminació a la zona i 
que es realitzi un estudi epidemiològic sobre la incidèn-
cia de les partícules sòlides a la salut de les persones. A 
més, també denuncien la manca d’atenció rebuda per 
part del Departament de Medi Ambient de la Generalitat 
de Catalunya.

Com es recordarà, segons mostren els punts de control 
instal·lats per la Generalitat a la zona, el Tacó és el segon 
nucli de Catalunya amb la pitjor qualitat de l’aire, després 
del Prat de Llobregat. 

 Els líders locals 
es comprometen 
a treballar per 
resoldre el problema

Els veïns els van 
enviar una carta per 
demanar que actuïn 
vers la contaminació 
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