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El govern rebutja fer un         
estudi epidemiològic al Tacó

// G.M.

El govern municipal va 
rebutjar al ple de dilluns la 
realització d’un estudi epi-
demiològic al barri del Tacó 
que determini l’afectació per 
a la salut de la contaminació 
per pols que pateix la zona, 
amb l’argument que ja s’està 
portant a terme una diagnosi 
sobre l’estat de salut del barri 
des del passat mes de novem-
bre. La Candidatura d’Unitat 
Popular (CUP) va presentar 
una moció recollint la peti-
ció de l’Associació de Veïns 
del Tacó i del grup ecologista 
APMA. El regidor de la CUP, 
Eduard Pinilla, va recordar la 
situació de contaminació del 
barri i el fet que Vilanova i la 
Geltrú fos l’any 2006 la sego-
na ciutat de Catalunya amb 
major índex de contamina-
ció per pols. Per això, va con-
siderar necessari un estudi 
per saber com afecta l’emis-
sió de pols als veïns del barri. 
Va criticar que les mesures 
preses fins ara per reduir les 
emissions no han aconseguit 
resultats òptims.

La regidora de Medi Am-
bient i primera tinent d’al-
calde, Iolanda Sánchez, va 
recordar els diversos nivells 
d’actuació de l’Ajuntament 
en aquest problema: la in-
formació als veïns i al Consell 
Municipal de Medi Ambient; 
la pressió a la Generalitat per 
incloure mesures restrictives 

Balcó amb pancarta i cotxe tapat per evitar la pols fèlix

Diu que ja s’està 
fent un estudi sobre 
l’estat de salut 
global del barri

de no actuar perquè els res-
ponsables de Medi Ambient 
de la Generalitat són del seu 
mateix partit.

Eduard Pinilla, per la seva 
banda, va dir que quan es-
coltava la regidora no me’n 
savia avenir, sembla que 
faci 15 dies que tenim el 
problema, quan porta 
anys i anys. Per què hem 
de creure que la cosa anirà 
bé a partir d’ara?, es va pre-
guntar. Jo no m’atreviria a 
votar en contra d’aquesta 
moció, va assenyalar. Pinilla 
va retreure a la regidora de 
Salut, Encarna Grifell, que 
fa pocs dies li digués que no 
s’estava fent cap estudi al 
Tacó. També va criticar que 
la problemàtica del Tacó no 
aparegui al Pla de Mandat.

En el torn de rèplica, 
Sánchez va af irmar que 
ens estan demanant que 
iniciem un treball que 
ja hem començat, en refe-
rència a la diagnosi del barri. 
Va admetre que la proble-
màtica del Tacó és antiga i 
que municipalment s’ha 
estat treballant des dels 
anys noranta. També va 
assegurar que l’Ajuntament 
exerceix les competències 
que li pertoquen. Per la seva 
banda, la regidora Encarna 
Grifell va desmentir Pinilla 
i va afirmar haver-li dit que 
s’estava portant a terme la 
primera fase de la diagnosi 
de l’estat de salut del barri, 
però va assenyalar que és 
molt complex establir un 
estudi sobre les causes de 
les malalties dels veïns. 
Per això sorprèn la moció, 
va afirmar.

Els estudis epidemiològics 
són investigacions mè-
diques a gran escala per 
determinar les pautes, els 
orígens i les característics 
de determinades malalties 
en grans grups de població. 
S’estudien malalties con-
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cretes. En canvi, les diag-
nosis de salut són l’estudi 
de quines patologies són 
més comunes entre una 
determinada població. 
La diagnosi pot ser un pas 
previ per a la realització de 
l’estudi epidemiològic.

Estudi epidemiològic i diagnosi

en l’autorització ambiental 
a l’empresa Cemex (veure 
pàgina 2); l’execució de les 
competències municipals 
en la urbanització dels po-
lígons Masia d’en Barreres 
1 i Llimonet, i l’aplicació de 
la normativa ambiental a la 
resta d’empreses de la zona. 
Sánchez també va explicar 
que ja s’han iniciat, conjun-
tament amb la Regidoria de 
Salut, els treballs per portar 
a terme una diagnosi sobre 
l’estat de salut dels veïns.

La intervenció de la regi-
dora de Medi Ambient va ser 
molt criticada. Quan vostè 
parlava, jo no sabia on 
era, va ironitzar el regidor 
de CiU Josep Ibars, que va dir 
que les paraules de Sánchez 
serien vàlides si el problema 
comencés ara, però va recor-
dar que fa molts anys que 
el Tacó pateix el problema 
de la contaminació i va 
acusar el govern de no haver 
fet res en tot aquest temps. 
També va acusar Sánchez 


