
IQOXE, 1 ANY DESPRÉS: EL TEMPS S'HA ACABAT.
MANIFEST PER LA CONCENTRACIÓ DEL 14 DE GENER DEL 2021

Avui fa un any, a les 18.40h, la tràgica explosió a les Industrias Químicas del Óxido de Etileno (IQOXE)
deixava un balanç de tres mortes i vuit ferides i feia evident el que ja intuiem: les veïnes del Camp de
Tarragona estem totalment indefenses davant el risc que suposa viure al costat del complex
petroquímic més gran del Sud d’Europa.

Algunes diuen: “Ha passat un any i estem igual”. Però no. Amb tota certesa podem dir que, 1 any
després, estem encara pitjor. No només perquè la Taula Territorial per la Qualitat de l’aire, creada fa 5
anys per la Generalitat, o la Comissió de Seguretat, creada arran de l’accident, no s’hagin traduït en cap
mesura tangible en efectes de prevenció i control. Sinó perquè els fets de fa un any, juntament amb els
estudis i informes que se n’han derivat, demostren que estem del tot desprotegides en cas d’accident
químic. I que les empreses no només actuen amb total impunitat en matèria de salut i impacte
mediambiental, sinó també en matèria de prevenció i seguretat.

Fa 1 any, 148 entitats del Camp de Tarragona vam signar el manifest “Som Territori” que va ser
entregat directament a la Generalitat. Les nostres demandes en efectes de transparència, seguretat,
mínim impacte sobre la salut i el medi, i legislació i aplicació adequades eren molt clares.

A dia d’avui, cap d’aquestes demandes s’ha manifestat en millores reals per a la ciutadania. Estem
cansades de sentir que el sector químic és un sector clau al camp de Tarragona. Si tan important és,
perquè no es treballa amb el mateix nivell d’excel·lència per garantir la seguretat i minimitzar l'impacte
en la vida de la ciutadania que l'envolta?

El temps s’acaba. Aquesta no és una emergència que deixi un llistat evident i diari de morts. Aquesta és
una emergència que treballa lenta i contínuament degradant la salut de tot un territori i que des de fa
60 anys espera ser atesa. Res passa fins que passa, res és perillós fins que se’n demostren les
conseqüències, la negligencia no és negligencia fins que queda provada i la impunitat no és impunitat,
fins que queda en evidència.



Als senyors i senyores de la Generalitat de Catalunya, als alcaldes i responsables de les administracions
locals: no calen més accidents com els d’Iqoxe per fer-nos adonar que ja és massa tard per tenir cura
de la salut i la seguretat del Camp de Tarragona.

Quan hi hagi un nou accident o un nou vessament al riu; quan es facin evidents les conseqüències
d’haver estat 60 anys respirant un aire amb compostos químics no regulats ni controlats; quan no
tornin a sonar les sirenes i morin més persones, aleshores, no podreu dir que no ho sabíeu. Haureu de
reconèixer que vau abandonar un territori sencer disimulant amb taules territorials, comissions,
discursos i promeses que mai van oferir solucions.

Deixeu d’ignorar la nostra problemàtica. No podem esperar ni un ni cinc anys més, no podem tolerar res
que posi en perill la vida. El Camp de Tarragona està en estat d’urgència i demana responsabilitat, ARA!



Les entitats sotasignants diem PROU, LA IMPUNITAT S’HA ACABAT. Com a territori exigim a
la Generalitat de Catalunya:

TRANSPARÈNCIA

- Crear les eines que permetin als agents de seguretat i a la població consultar el pla d'emergència
integral de tot el complex petroquímic per conèixer els riscos ambientals i de salut per a la població.

- Revisar i actualitzar els plans de risc químic de cada un dels municipis del voltant del polígons Nord i
Sud per adequar-los als fets ocorreguts.

- Activar mecanismes de comunicació clars i efectius que vetllin per a la seguretat de la població en
cas d’incidències, i que aquests mecanismes posin a l’abast informació rigorosa, actualitzada i de fàcil
accés sobre els compostos que respirem i els efectes que tenen per a la salut i l’entorn. Adequar-los
tecnològicament a la realitat actual.

- Revisar els convenis signats entre l'AEQT i els Departaments de Territori i Sostenibilitat i d’Interior en
matèria de protecció civil, en el qual l’AEQT es compromet a informar adequadament a la població dels
possibles riscos greus de les activitats industrials, de les mesures i recursos de protecció existents i de
les mesures d’autoprotecció a aplicar i també dels incidents que, sense revestir gravetat, poden
infondre preocupació o alarma a la ciutadania.

SEGURETAT

- Revisar els plans d'emergència per avaluar el potencial risc humà i ambiental i, així, garantir
l’existència de les eines que permetin controlar aquest risc (per exemple: sistemes d'aïllament adequats
a les instal.lacions d'alt risc de les empreses químiques, sistemes de contenció, bunquerització o
soterrament, etc.). Avaluar l’efecte dominó per al conjunt de les empreses i no només el risc individual
de cadascuna d’elles.

- Revisar el PlaSEQCat perquè s’adeqüi a la realitat tecnològica i als agents implicats en la gestió d’un
incident químic. Tornar al PLASEQTA revisant-lo amb la participació de les entitats del territori que
portem anys demanant més seguretat i advertint del perill que suposa conviure amb la petroquímica.
No pot ser que només hi siguin Ajuntaments, Sindicats i AEQT.

- Determinar distàncies de seguretat mínimes entre les indústries de risc i la població, i portar-les a la
pràctica.



- Que la proposta de comissió d’estudi de seguretat del sector registrada al Parlament de Catalunya el
dia 14 de Gener de 2020 s’aprovi i s’executin els seus objectius el més aviat possible, reprenent les
tasques al començament de la propera legislatura en el cas que s’esgotés l’actual.

MÍNIM IMPACTE SOBRE LA SALUT I EL MEDI

- Dur a terme un estudi exhaustiu al Camp de Tarragona que proporcioni la informació dels nivells
d’immissió de tots aquells compostos químics derivats de la pròpia activitat industrial que es detectin
en nuclis habitats així com també les seves interaccions.

- Implementar un control en continu de tots els focus emissors de l’activitat industrial així com també
caracteritzar els compostos produïts a les torxes durant els episodis de combustió, proporcionant les
dades per a ser consultades per part de la població.

- Realitzar estudis acústics a tot l’entorn dels polígons químics i actualitzar els mapes acústics dels
municipis al voltant del complex petroquímic.

- Realitzar un estudi epidemiològic independent que proporcioni el màxim d’informació sobre l’impacte
real de la indústria petroquímica a la salut de les persones.

- Realitzar un estudi hidrogeològic que contempli la contaminació de sòls i aigües al voltant dels
complexos petroquímics, així com també dins de les seves instal.lacions.

Establir i, en el seu cas, implementar mecanismes obligatoris de restitució del medi pels danys
ocasionats (aire, aigua i sòl) en previsió de l’acabament o modificació de les activitats industrials, que
siguin gestionats per l’administració pública i finançats per les mateixes empreses seguint les regles
del principi “qui contamina paga”.

LEGISLACIÓ I APLICACIÓ ADEQUADES

- Adequar la legislació a tots aquells compostos químics perillosos per a la salut i el medi derivats
d’aquesta activitat industrial química, incorporant tots aquells que no estan previstos i amb una
regulació els valors màxims d’emissió que també contempli els episodis concrets, sota els estàndards
fixats per l’OMS i els països més avançats en matèria de protecció ambiental.

- Establir de manera generalitzada el control i seguiment de les emissions difuses per a la futura
aplicació de mesures d’eliminació dels focus.



- Analitzar aquells compostos derivats de l'activitat química i petroquímica presents a l'aire del Camp
de Tarragona (com l'1-3 butadiè) dels quals se'n coneix el seu gran potencial tòxic i generar-ne una
regulació capdavantera per al sector que contempli, entre d’altres, els límits màxims d'emissió i
immissió i els seus sistemes de monitorització.

- Augmentar el nivell d’exigència en l’aplicació de la normativa sobre les activitats, a nivell de
contaminació i mesures de seguretat, tant pel què fa a les autoritzacions i seguiment, com en els casos
d’infracció i sancions.

- Assegurar que aquelles empreses que reiteradament tinguin expedients sancionadors oberts no
puguin seguir operant.


