
La festa major no fa 
oblidar la contaminació

Imatge de la festa major del Tacó de l’any passat juanjo v.

// m.f.p.

L’Associació de Veïns del 
Tacó ja ho té tot a punt per-
què, a partir d’aquest dilluns,  
el barri enceti una altra edició 
de la seva festa major. L’am-
bient de gresca que hauria 
de comportar una celebració 
d’aquestes característiques, 
però, es veu enterbolit per 

la delicada situació medi 
ambiental que pateix aques-
ta zona de la ciutat. De fet, 
tal com indiquen els punts 
de control instal·lats per la 
Generalitat arreu del país, 
el Tacó és el segon nucli de 
població de Catalunya amb 
una pitjor qualitat de l’aire, 
només per darrere del Prat de 
Llobregat.

És per això que l’associació 
de veïns del barri i l’Agrupa-
ció per a la Protecció del Medi 
Ambient (APMA) han iniciat 
una campanya per acabar de 
forma definitiva amb la con-

taminació que tortura el 
barri des de fa temps. Això 
és el que assegura el col·lectiu 
veïnal del Tacó en el mateix 
programa de festa major, en 
el qual també responsabilitza 
les empreses del polígon 
de la masia d’en Barreres 
com a màximes culpables de 
la situació.

L’altra part negativa de la 
polseguera permanent que 
assola el barri és la reducció 
de pressupost que ha patit 
la celebració, ja que l’asses-
sorament legal que rep l’as-
sociació de veïns per part 

d’advocats té uns costos que 
han de sufragar els mateixos 
habitants del Tacó. 

Tot i així, el president del 
col·lectiu veïnal, Alfredo 
Villa, ha assegurat que la fes-
ta serà de caràcter conti-
nuista i mantindrà la qua-
litat dels últims anys. Villa 
ha aprofitat l’ocasió per re-
marcar l’ambient familiar 
que tan defineix el barri i 
per convidar tota la gent de 
la ciutat perquè vingui a 
gaudir de la celebració. La 
festa major del Tacó s’allar-
garà fins dimecres que ve.

Els veïns del Tacó 
es queixen de la 
polseguera de les 
fàbriques del costat

Èxit d’inscrits a les activitats d’estiu

// redaccIó

Al voltant de 2.500 joves 
i infants s’han inscrit aquest 
estiu a l’oferta de casals, colò-

nies, campaments i activitats 
esportives programada per 
l’Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú i una trentena 
d’entitats de la ciutat. El re-
sultat del conveni de mútua 
col·laboració ha estat un ven-
tall amb una cinquantena de 
propostes lúdiques i esporti-
ves que s’han desenvolupat 
durant el mes de juliol, tot 

i que algunes d’elles encara 
continuaran fins a finals del 
mes de setembre vinent.

La regidora d’Educació i 
Treball del Consistori vilano-
ví, Míriam Espinàs, s’ha mos-
trat molt satisfeta per l’àm-
plia oferta d’activitats, de la 
qual ha dit que augmenta 
de manera moderada any 
rere any a causa de les ne-

cessitats de les famílies. 
En aquest sentit, Espinàs ha 
volgut destacar el paper dels 
esplais, que ofereixen ac-
tivitats durant els mesos 
d’estiu per poder concili-
ar la vida laboral i famili-
ar de molta gent.

Tots aquells que s’han 
apuntat en alguna de les 
activitats han pogut escollir 

Uns 2.500 infants 
han participat a 
la cinquantena de 
propostes existent

entre 26 casals d’estiu, 11 
sortides de colònies, 14 acti-
vitats esportives i una acam-
pada. L’ampli programa que 
tot això significa també ha 
requerit la contractació de 
gairebé 250 monitors, la qual 
cosa ha generat una bona 
sortida laboral per a molts 
joves de la ciutat i la resta del 
Garraf. 

Paral·lelament, les en-
titats organitzadores han 
comptat amb el suport de 
l’Ajuntament, que s’ha con-
cretat en la difusió de l’oferta 
existent, la concessió de be-
ques i l’atenció dels infants 
amb discapacitats o necessi-
tats especials. Tota aquesta 
oferta s’ha fet al marge de les 
iniciatives de tipus privat.
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