
L’AV del Tacó i l’APMA reclamen 
mesures reals contra la contaminació

Els veïns han penjat pancartes com a mesura de pressió juanjo v.

Critiquen que 
el Pla de Mandat 
ignori el problema 
que pateix el barri

Volen que 
Vilanova sigui 
declarada Zona 
d’Urgència

//rEdacció
L’Associació de Veïns del 

Tacó i l’Associació per a la 
Protecció del Medi Ambient 
han expressat públicament 
la seva decepció perquè el 
Pla de Mandat que el govern 
municipal de Vilanova ha 
presentat els darrers dies ig-
nora el greu problema que 
patim de la contaminació 
per la pols de ciment.

En un document conjunt, 
les dues entitats critiquen 
que el compromís perso-
nal d’atenció al problema 
que va adquirir l’alcalde 
amb els veïns del Tacó 
durant la darrera campa-
nya electoral no ha servit 
perquè el Govern es com-
prometi públicament en 
el seu pla de Mandat en la 
cerca de solucions espe-
cífiques, ni dediqui una 
sola acció per posar fi a la 
contaminació que pateix 
la ciutat, i de forma ex-
trema, els veïns del barri 
del Tacó. En aquest aspecte, 
el manifest recorda que la 
capital del Garraf ocupa la 
segona plaça en el llistat de 
localitats amb pitjor qualitat 
de l’aire i que al llarg de l’any 
passat es va superar en més 
de 111 ocasions els límits de 
contaminació per pols que 
tolera la llei. I el 2007 va pel 
mateix camí, asseguren. És 
per això que l’AV del Tacó i 
l’APMA demanen a l’alcalde 
de Vilanova i la Geltrú, Joan 
Ignasi Elena, que la ciutat 
sigui declarada Zona d’Ur-
gència, tal com contempla la 
Llei 22/1983, de protecció del 
medi ambient atmosfèric, i 
que la Generalitat declari la 
ciutat com a zona d’especial 
protecció mediambiental.

Compromís ambigu 
En el seu escrit, Veïns del 
Tacó i APMA qualifiquen 
com una mena de compro-
mís massa ambigu i buit 
de contingut el fet que en 
el Pla de Mandat el govern 

paraules i promeses dels suc-
cessius governs municipals, 
amb les solucions als greus 
problemes de contami-
nació que, agradi o no, té 
Vilanova i la Geltrú.

(...) necessitem explicacions detallades, i si 
s’ho han descuidat en la primera presentació del 
Pla, que ho rectifiquin en les següents. La pobla-
ció té dret a saber: Què hi ha del compliment del 
Pla de Reducció de Partícules Sòlides a totes les 
empreses del polígon Masia Barreres II (compe-
tència directa de l’ajuntament)? Què hi ha de la 
instal·lació de captadors a l’interior de la fàbrica 
CEMEX i al perímetre del polígon industrial? (si 
es comprometen a vetllar per la construcció d’un 
nou hospital, que no depèn de l’administració lo-
cal, també es poden comprometre a exigir a la 
Generalitat les solucions a la contaminació). Què 
hi ha del tancament d’obertures dels magatzems 
de totes les empreses per reduir les emissions? 
Que hi ha de l’estudi epidemiològic per entendre 
els riscos contra la salut que patim?

a banda del problema de la presència de la 
pols pertot, interior de les cases, terrats, plantes, 
arbrat, automòbils... al barri del Tacó es pateixen 
casos de problemes respiratoris, sobretot en gent 
gran i en infants, i tenim el dret de conèixer la di-
mensió de les conseqüències de la contaminació.  
Dissimular-ho, com s’ha fet fins ara, no serveix per 
posar fi al problema. AV Taco i APMA
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El Pla de Mandat i 
la contaminació 

municipal es limiti a dir que 
s’impulsarà una disminu-
ció de la contaminació 
atmosfèrica i critiquen que 
aquest problema només ocu-
pi dues línies de les més de 

80 pàgines del Pla, sobretot 
quan fa més de 12 anys que 
acumulen reivindicacions en 
aquest sentit. És per això que 
reclamen un full de ruta clar 
i explícit, més enllà de bones 

El document de l’AV del 
Tacó i l’APMA és força con-
tundent quan finalitza dient 
que ha arribat l’hora de 
ser valents i afrontar les 
solucions amb la dimen-

sió que cal i amb la clare-
dat i transparència políti-
ca que correspon. I, des de 
fa dies, els veïns ho reclamen 
amb les nombroses pancar-
tes que pengen al barri.
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