
Cemex rep el màxim guardó ambiental

Pere Garcia, a la sala de control de la fàbrica fèlix

 L’empresa assoleix la certificació EMAS en plena polèmica sobre la contaminació

Contrapunt

El procés d’apagat, el secret 
més ben guardat

El procés d’apagat del ciment per evitar la seva oxida-
ció, un dels secrets més ben guardats de la companyia, és 
el responsable de la sortida per la xemeneia de la fàbrica 
de vapor d’aigua, que molta gent confon amb fum. El 
director de l’empresa trenca una altra de les llegendes 
urbanes a l’entorn de la companyia, que diu que a la nit es 
treuen els filtres i es llança pols a l’aire. Això no és possi-
ble, explica, els filtres funcionen 24 hores els 365 dies 
de l’any. Si no, no ens haurien donat la certificació 
EMAS ni, abans, el certificat de gestió mediambien-
tal ISO 14001. La planta de Cemex a Vilanova té com a 
objectius per al 2007 minimitzar el consum de recursos 
naturals (matèries primeres) extretes de les pedreres, a 
través del control de les quantitats emprades a cada pro-
cés de producció. A més, l’empresa ha previst portar a 
terme tancaments a diferents zones de la fàbrica.  
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La fàbrica de Cemex Es-
panya a Vilanova i la Geltrú 
ha aconseguit el certificat 
europeu EMAS de qualitat 
mediambiental, just quan 
es tramita la seva llicència 
ambiental per adequar-se a 
la normativa, a la qual han 
presentat al·legacions l’AV 
del Tacó i el grup ecologista 
APMA. El director de la fàbri-
ca vilanovina de Cemex, Pere 
Garcia Rosal, ha mostrat la 
satisfacció de l’empresa per 
haver assolit el reconeixe-
ment europeu del màxim 
nivell d’exigència mediam-
biental. Ha estat una feina 
dura, explica.

L’obtenció d’aquesta cer-
tificació preveu la millora 
contínua del comportament 

mediambiental de l’empresa. 
Cada any s’hauran de passar 
dues auditories del sistema 
de gestió mediambiental, 
una d’interna i una altra de 
realitzada per un organisme 
certificador independent i 
autoritzat.  Una de les exigèn-
cies de la certificació EMAS 
és la transparència. Tota la 
informació sobre l’impacte 
i el comportament mediam-
biental de l’empresa  serà pú-
blica, a través de la plana de 
la companyia a Internet.

Mentrestant, els veïns i 
els ecologistes demanen so-
lucions a la contaminació 
que pateix el barri del Tacó, 
que l’any passat va fer que 
se superessin durant 11 dies 
els límits màxims d’immis-
sions de partícules en sus-

Ciment blanc 
a Vilanova des 
del 1926

La fàbrica de ciment 
de Vilanova va ser 
creada el 1926 i 
sempre s’ha dedicat 
al ciment blanc, a 
través de la marca 
Griffi, que es manté 
en l’actualitat. El nom 
Griffi s’ha convertit en 
un referent mundial 
d’aquest tipus de 
ciment, molt utilitzat 
en la construcció 
d’edificis i elements 
arquitectònicament 
singulars. Conjunts 
com l’estació de 
l’AVE de Saragossa, la 
Ciutat de les Arts de 
València o l’aeroport 
de Sondica, a Bilbao, 
estan construïts 
amb ciment blanc 
fabricat a Vilanova, 
un material molt 
apreciat pels 
arquitectes. 
Cemex finança 
l’anomenada Càtedra 
Blanca de la Facultat 
d’Arquitectura de 
Barcelona i ofereix 
beques als estudiants, 
entre les quals hi ha 
el projecte de l’estand 
de l’empresa a la fira 
Construmat. 
A la fàbrica de 
Vilanova treballen ara 
52 persones, després 
d’un procés de 
renovació tecnològica 
que ha automatitzat 
els processos de 
producció del 
ciment. Dues 
persones controlen 
la producció 
informàticament des 
de la sala de control de 
la companyia. El gran 
forn de 70 metres de 
llarg i 2,5 de diàmetre, 
que cou el ciment 
a una temperatura 
de 1.200 graus, és 
un dels elements 
més espectaculars 
de la fàbrica, que té 
capacitat per produir 
75.000 tones de clinker 
(material que després 
es mol per aconseguir 
el ciment).

La fàbrica

pensió (pols). Garcia Rosal 
diu que em dol que des de 
l’AV es responsabilitzi di-
rectament Cemex d’això, 
quan l’empresa compleix 
l’actual normativa vigent 
amb uns límits que estan 
molt per sota del que mar-
ca la llei. Cemex està adhe-
rida al conveni de prevenció 
de la contaminació entre la 
Generalitat i l’Agrupació 
de Fabricants de Ciment de 
Catalunya.

Garcia Rosal afirma que 
els captadors de contamina-
ció situats a la zona capten 
immissions que tenen fonts 
molt variades i de diferents 
orígens. Recorda que el Tacó 

en la contaminació. Tot això 
fa pensar a Garcia Rosal que 
és erroni culpabilitzar 
Cemex de la contamina-
ció de la zona del Tacó.

Acord urbanístic
El director de la fàbrica ha 
anunciat un principi d’acord 
amb l’Ajuntament perquè 
Cemex participi en la urba-
nització del polígon Masia 
d’en Barreres I, aturada des 
de fa més de 20 anys per 
desacords entre els propie-
taris. Garcia Rosal recorda 
que Cemex, abans Griffi, era 
fora de la urbanització en un 
principi, i que després es va 
oposar a la seva inclusió, però 
diu que hem recapacitat i 
finalment s’hi ha avingut. 

Tot i això, recorda que 
l’interior de la fàbrica està 
completament urbanitzat 
i pavimentat, amb asfalt i 
formigó, i que els camions 
que accedeixen a la planta 
no travessen zones sense 
pavimentar. Cemex signarà 
un conveni urbanístic amb 
l’Ajuntament i diu que no 
regatejarà la seva aporta-
ció a la urbanització, amb la 
intenció de reduir la conta-
minació a la zona. El director 
apunta que volem conti-
nuar tenint bona relació 
amb l’Associació de Veïns. 
Entenem la seva preocu-
pació, però creiem que hi 
ha un munt de fonts que 
poden ser l’origen de les 
captacions.

està ubicat en una zona amb 
carreteres de trànsit molt 
dens, per les quals passen 
càrregues molt diverses. A 
més, assenyala com una altra 
causa de la contaminació el 
fet que el polígon industrial 
Masia d’en Barreres II no es-
tigui urbanitzat, cosa que té 
també un impacte mediam-
biental sobre el Tacó pel dens 
trànsit per camins no asfal-
tats. També apunta la realit-
zació d’obres públiques i pri-
vades molt importants, com 
el transvasament de torrents, 
que han originat grans movi-
ments de terres. L’escassetat 
de pluges, segons el director 
de l’empresa, també influeix 


