
Cemex haurà de canviar        
filtres i reduir les emissions 

// g.m.

L’empresa Cemex haurà 
de substituir en el termini 
de 18 mesos l’electrofiltre 
de la seva xemeneia per un 
filtre de mànegues i reduir 
les seves emissions de par·
tícules a 30 mil·ligrams per 
metre cúbic d’aire (mg/Nm3), 
d’acord amb les condicions 
de l’Autorització Ambiental 
Integrada que la Generalitat 
va concedir la setmana passa·
da a l’empresa. Fins ara l’em·
presa podia emetre fins a 75 
mil·ligrams per metre cúbic 
de partícules. L’Ajuntament 
vilanoví ha informat aquesta 
setmana que aquesta reduc·
ció ha estat una proposta 
seva que la Direcció General 
de Qualitat Ambiental de la 
Generalitat ha acceptat.

A més, l’autorització am·
biental obliga també Cemex, 
d’acord amb les propostes 
municipals, a millorar el ni·
vell acústic amb la realització 
d’un estudi i la presa de me·
sures correctores; acabar de 
pavimentar tota la superfície 
de la factoria i senyalitzar la 
velocitat màxima del recinte 
a 20 quilòmetres per hora per 
evitar la resuspensió de pols; 
escombrar diàriament de for·
ma mecànica; regar; utilitzar 
un nou sistema de rentat de 
vehicles i rodes; emmagat·
zemar materials polsosos i 
tancar portes i naus. També 
s’exigeix el tancament de 
portes i finestres amb un sis·
tema automàtic. L’empresa 
té un termini màxim de 18 
mesos per portar a terme 
aquestes millores.

D’altra banda, el registre 

de partícules comptarà amb 
un nou captador situat al 
carrer Pare Pibernat, al cos·
tat mateix de la fàbrica, que 
prendrà mesures tots els dies 
de l’any. Fins ara, l’únic cap·
tador estava situat al centre 
cívic del Tacó, a l’avinguda de 
Vilafranca, i no recollia dades 
diàriament. El captador esta·
rà connectat a la xarxa de la 
Direcció General de Qualitat 
Ambiental i les dades es po·
dran seguir en temps real.

D’altra banda, l’Ajun·
tament ha recordat que el 
procés d’urbanització dels 
polígons Masia d’en Barreres 
I i Llimonet, actualment en 
fase d’adjudicació, ajudarà 
a evitar la generació de pols 
per la circulació de vehicles. 
L’adequació a la llei ambi·
ental de les empreses del 
polígon Masia d’en Barreres 
és l’altra mesura que l’Ajun·
tament afirma que ajudarà a 
millorar la qualitat ambien·

Pancarta al pont de la variant, just al costat de la factoria de Cemex a Vilanova fèlix

Es concedeix la 
llicència ambiental 
a la fàbrica amb 
condicions

S’instal·larà un 
nou captador de 
partícules molt a 
prop de la factoria
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Fa mesos que dels 
balcons del Tacó 

pengen pancartes 
contra la pols que 

cobreix el barri

Cemex diu que complirà els requisits que li 
demana la Generalitat

L’empresa Cemex ha 
afirmat que complirà les 
condicions que li demana la 
Generalitat per tal d’obtenir 
l’Autorització Ambiental 
Integrada. Una portaveu de 
l’empresa ha afirmat que 
tot i que han presentat al·
legacions als requeriments, 
el que ens demanin ho hem 
de complir i ho compli-
rem. Això no obstant, la ci·
mentera recorda que a hores 
d’ara complim escrupulo-
sament la normativa en 

Les reaccions reaccionsons

vigor i que seguim essent 
la cimentera amb el mà-
xim nombre de certifica-
cions de qualitat. 

A més, asseguren que hi 
ha altres focus d’emissi-
ons a la zona: obres públi-
ques, camins sense asfal-
tar, altres indústries. 

En l’altre cantó, Hèctor 
Galvany, portaveu de l’AP·
MA, ha explicat al DIARI 
que el col·lectiu s’oposa a la 
concessió de l’autorització 
ambiental a CEMEX i conti·

tal del barri.
L’alcalde, Joan Ignasi 

Elena, i els tinents d’alcal·
de Iolanda Sánchez i Josep·
Tomàs Álvaro es van reunir 
aquest dimarts amb els re·
presentants de l’Associació 
de Veïns del Tacó i del col·
lectiu ecologista APMA, en 
una reunió que es va allargar 
durant una hora i mitja. Els 
representants municipals, 
que afirmen que han infor·
mat constantment a l’asso·
ciació de veïns de les accions 
portades a terme per l’Ajun·
tament, es van comprometre 
a donar suport a les reivindi·
cacions veïnals. Els veïns i els 
ecologistes van iniciar l’any 
passat una campanya de mo·
bilització contra la contami·
nació que pateix el barri. La 
regidora de Medi Ambient, 
Iolanda Sánchez, ha afirmat 
que l’Ajuntament està exer·
cint les competències de què 
disposa.

nua reclamant que es tanqui 
la fàbrica fins que es portin a 
terme les millores. Entenem 
que és l’única mesura que 
farà que Cemex complei-
xi. Per a Galvany, la promesa 
del govern municipal de so·
lucionar el problema s’ha de 
complir o serà un fracàs 
imperdonable. L’entitat 
acusa la Generalitat de vet-
llar pels interessos de les 
empreses i demana al Go·
vern català que no es resigni 
davant el problema.


