
Verí invisble. Entre els consistoris 
que han contribuït econòmicament a 
l’estudi hi ha el del Morell, a tocar 
del Polígon Nord. El municipi compta 
amb prop de 3.400 habitants i té una 
taxa d’atur del 20%, segons les dades 
de l’Idescat. La indústria petroquími-
ca, ací, és percebuda com una font de 
dinamisme econòmic. Un de cada tres 

llocs de treball en els municipis amb 
indústria química tenen relació amb 
el sector, segons publicava el passat 
desembre el Diari de Tarragona. A 
més, engreixa les arques municipals 
per la via dels impostos. El poble 
compta enguany amb un pressupost 
de 5,5 milions d’euros, segons explica 
el seu alcalde. El del poble veí, la Po-

bla de Malfumet –que no té ni 3.000 
habitants–, arriba als 10 milions. “La 
indústria química dóna estabilitat la-
boral”, admet Pere Guinovart, batlle 
del Morell. “Això, però, no impedeix 
que ens preocupem per l’impacte que 
aquestes activitats tenen sobre la salut 
de la població”, explica per tal de 
justificar la participació del seu ajun-
tament en l’estudi de la UPC que ha 
promogut Cel Net. 

És ací, a Morell, on viuen la major 
part dels qui formen part d’aquest col-
lectiu ciutadà que fins la publicació 
de l’estudi havia sobreviscut entre la 
indiferència dels seus veïns. La pla-
taforma va nàixer fa una dècada per 
la preocupació d’uns quants per la 
concentració d’indústries brutes i la 
contaminació que se’n derivava. El seu 
fundador va morir fa uns anys a causa 
d’un càncer, però un grup de joves en 
va agafar el testimoni. “El complex ha 
aportat riquesa i creixement econòmic 
a la zona –admet Josep Maria Torres, 
el portaveu– però això no impedeix 
que hàgem d’estar vigilants”. Des de 
Cel Net es considera que fins ara els 
controls que ha fet la Generalitat i les 
millores tecnològiques implementades 
per les empreses no són garantia sufi-
cient, raó que els ha dut a encarregar 
l’estudi alternatiu a la Universitat Po-
litècnica de Catalunya. “Durant molt 
de temps s’ha condemnat la zona a 
un setge informatiu –critiquen–. El 
silenci, la manipulació i l’evasió de 
responsabilitats han estat la resposta 
que s’ha donat des de les institucions 
públiques i les mateixes empreses da-
vant les contínues agressions contami-
nants de la indústria a la població i el 
territori. La informació amb relació als 
episodis de contaminació produïts per 
les empreses del complex petroquímic, 
i la seua posterior difusió, no han estat 
mai a l’abast de la població”. Des de 
la indústria neguen que això haja estat 
així i asseguren que la seua filosofia 
implica “ser transparents al màxim” 
perquè ens és d’interès mutu “tindre un 
bon veïnatge”. 

Pere Guinovart, que és batlle del 
Morell de fa 24 anys, ho explica d’una 
manera més matisada; però, com Tor-
res, està segur que “l’aire que respirem 
no és potable”: “Durant molt de temps 
la ciutadania no ha tingut la confiança 
suficient en els mesuradors de la Ge-

56 EL TEMPS  10 DE MARÇ DEL 2015

ContaminacióSocietat

De vòmit, de snack, de fem... són algunes de les olors que durant anys van 
inquietar els veïns que vivien al voltant dels polígons sud i nord. L’alta concen-
tració d’indústries brutes, junt amb l’existència del port, de la incineradora de 
residus urbans al polígon de Riuclar (entre Constantí i Tarragona) i l’activitat 
agrícola provocaven episodis recurrents de pudor a Tarragona i els municipis 
adjacents. “Quan es tractava de casos aïllats, la gent no es preocupava, però 
quan eren olors molt fortes i persistents, telefonaven al 112. Més que moles-
tar-los, a la gent li generava por”, explica Pablo Ramos, membre del Centre 
Tecnològic de la Química de Catalunya (CTQC). Els casos de pudor es van fer 
especialment intensos l’any 2009 –amb mesos en què van arribar a registrar-se 
250 telefonades al 112– i les autoritats i les empreses van reaccionar. Van posar 
el tema a les mans del CTQC. La finalitat era detectar i mesurar les flaires amb 
un mínim rigor científic amb l’objectiu últim de generar un “mapa dinàmic de 
les molèsties ciutadanes”. D’aquesta manera, i amb l’experiència prèvia d’un 
projecte pilot que ja funcionava al municipi d’Alcover, es va posar en marxa 
un programa consistent a bastir una xarxa de detectors d’olors dispersa sobre 
el territori. I com que no hi ha aparell al món més sensible a les pudors que el 
nas humà, la xarxa la formen homes i dones que viuen al Camp de Tarragona. 
La xarxa va començar amb 50 informadors que apuntaven les males olors en 
una plantilla; però s’ha ampliat fins als 150 que des de gener de 2014 disposen 
d’una aplicació mòbil, Nasapp, que permet seguir al minut les olors ressenya-
des per aquests delators de flaires. “L’objectiu últim és que hi haja feedback 
entre la població i les empreses i evitar en la mesura del possible les molèsties 
per als ciutadans”, explica Pablo Ramos. Aquest programa és finançat per les 
empreses petroquímiques, el Port de Tarragona i els ajuntaments implicats.

Espietes de flaires

Pablo Ramos i Patricia Pindado, membres del CTQC i responsables del programa. Pindado duu 
a les mans el ‘nas electrònic’ que s’utilitza quan hi ha un episodi repetit de males olors. En 
2014 aquest aparell només es va haver d’utilitzar en una ocasió.


