
Q
ui no haja estat mai pels voltants 
de Tarragona quedarà corprès pel 
seguit d’erectes fumerals, dipòsits 
gegantins i canonades metàl·liques 

que s’estén sobre el territori com un 
escenari d’aires futuristes. Al voltant 
d’aquesta ciutat que en temps dels ro-
mans fou capital de la Hispania Citerior, 
s’alça el pol petroquímic més important 
del sud d’Europa. La indústria es repar-
teix en dues àrees que ací tothom coneix 
com Polígon Sud i Polígon Nord, dos 
indrets que a aquestes alçades formen 
part de l’imaginari col·lectiu de la gent 
que viu en aquesta part del país. Des 
que l’any 1975 els responsables de Rep-
sol decidiren ubicar ací una refineria i 
dos crackers d’etilè, la taca d’empreses 
petroquímiques no ha parat d’escampar-
se. 

Avui ací hi ha Repsol, però també 
més empreses de ben conegudes com 
BASF, Bayer o Ercros. A hores d’ara, 
l’Associació Empresarial Química de 
Tarragona (AEQT) és constituïda per 
més d’una trentena d’empreses, entre 
les quals algunes multinacionals ben 
potents. Tarragona aglutina el 25% de 
la indústria petroquímica de l’Estat es-
panyol i el 50% de Catalunya. “Som un 
agent econòmic de primera magnitud 
que genera progrés en el territori”, re-
calquen des d’aquesta organització. I 
aporten xifres que corroboren aquesta 
afirmació: generen 10.000 llocs direc-
tes d’ocupació “estable i qualificada”, 
reblen, a més de 30.000 llocs de treball 
induït. 

Les factories de Tarragona són majo-
ritàriament de química de base, és a dir, 
transformadores de matèries primeres. 
D’aquí ixen milers de milions de litres 

de la benzina amb què alimentem els 
nostres vehicles, però també molts altres 
components de noms recargolats que 
es fan servir en processos productius 
d’altres indústries. De tot això alguns 
en diuen indústries brutes, perquè s’uti-
litzen productes perillosos i que, sense 
un tractament adequat, poden resultar 
nocius per a la salut humana. Al Baix i 
Alt Camp i el Tarragonés, però, la majo-
ria de veïns s’han acostumat a conviure 
amb unes plantes que molts preferirien 
tenir lluny de casa seua. Les males olors, 
que en temps passat foren un problema 
recurrent, han estat normalitzades com 
a contrapartides menors a la vista dels 
beneficis econòmics que aquesta con-
centració industrial ha generat al llarg de 
les últimes quatre dècades. 

Fum negre. Tanmateix, un informe 
realitzat pel Laboratori del Centre de 
Medi Ambient (LCMA) de la Univer-
sitat Politècnica de Catalunya (UPC) 
ha encès totes les alarmes. Allà es posa 
de manifest que l’aire que es respira 
als municipis que hi ha al voltant 
del Polígon Nord conté concentracions 
d’un compost anomenat 1,3 butadiè 
superiors als criteris de qualitat de 
l’aire que hi ha a nivell internacional. 
I l’1,3 butadiè és un compost que 

provoca càncer. “Si jo visquera a la 
zona, em preocuparia”, diu Francesc 
Xavier Roca, que és responsable de 
l’estudi. Durant els onze mesos en què 
Roca i el seu equip van testar l’aire 
del Camp de Tarragona, van registrar 
fins a 17 episodis de superació d’1,3 
butadiè repartits entre els municipis de 
Constantí, el Morell, Perafort, Puigdel-
fí i Vilallonga del Camp. A més, en el 
cas de Constantí, també s’hi van detec-
tar 12 episodis de superació de benzè. 
“Respirem un aire que no és potable”, 
lamenta Pere Guinovart, que és alcalde 
del Morell. Al Polígon Nord només 
dues empreses treballen amb aquest 
component: una és la Dow Chemical 
Company; l’altra, Repsol. 

Els resultats d’aquest estudi han ge-
nerat preocupació entre una part dels 
veïns i han provocat la reacció tant de 
la indústria com de la Generalitat de 
Catalunya. Fins ara cap estudi previ ni 
cap punt de mesurament de la Xarxa de 
Vigilància i Previsió de la Contamina-
ció Atmosfèrica de Catalunya (XVP-
CA) no havia detectat la presència ex-
cessiva de l’1,3 butadiè. “Estem parlant 
d’un component que provoca càncer, 
es tracta d’un assumpte molt seriós”, 
es lamenta Josep Maria Torres, que és 
veí del Morell, a més de membre de 
Cel Net, una plataforma ciutadana que 
ha impulsat, amb el suport econòmic 
dels ajuntament de Constantí, el Mo-
rell, Perafort-Puigdelfí i Vilallonga del 
Camp, l’informe que ara ha tret els co-
lors al sector. El diputat Marc Sanglas, 
d’ERC, ha cursat una petició perquè el 
Parlament de Catalunya pose en marxa 
una taula específica sobre qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona.
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La detecció de dos components cancerígens en l’aire del Camp de Tarragona 
ha engegat les alarmes. La plataforma Cel Net apunta com a responsable 
a la indústria petroquímica, motor econòmic de la zona. Els ajuntaments 
al voltant del Polígon Nord s’han mobilitzat per saber-ne més, mentre la 
Generalitat anuncia controls més estrictes i la indústria demana asseure’s a 
parlar amb la plataforma cívica.       

Tarragona: la inquietud és en l’aire

“Hem estat 
condemnats a un 
setge informatiu”, 
critiquen des de 
Cel Net
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