COMUNICAT de PREMSA

La CONFAVC i la federació veïnal de
Tarragona demanen que s’actualitzin els
protocols d’emergència del camp de
Tarragona i que s’aturi la impunitat
empresarial en cas de negligències
Dimecres 15 de gener.- Vuit persones ferides de gravetat per cremades,
un veí de Torraforta mort i un treballador de l’empresa, són de moment
les tràgiques conseqüències, segons el Sistema d’Emergència Mèdiques, de la
deflagració que es va produir ahir al voltant de dos quarts de set de la tarda a la
planta de l’empresa Industrias Quimicas del Óxido de Etileno S.A.
(IQOXE), situada al municipi de la Canonja del Camp de Tarragona.
Les investigacions apunten que l’explosió es va produir per una errada en un
reactor d’òxid d’etilè, fet que va provocar un posterior incendi, i el trasllat a la
zona fins a 29 dotacions de bombers entre altres serveis, que van treballar per
rebaixar la intensitat de les flames en una planta de productes químics.
Més enllà dels debats entorn perquè no es van fer sonar en un primer moment
les sirenes d'alarma, la Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya

(CONFAVC)

i

la

FAVTarragona

exigeixen

a

les

administracions públiques que actualitzin els protocols d'actuació en
emergències essencialment en el processos de comunicació a la
ciutadania, i que aquests siguin més personalitzats i afinats, utilitzant
les noves tecnologies, tal com aposta la Directiva de la Unió Europea.

“Valorem positivament, com no podria ser d'un altre manera la participació
del moviment veïnal tarragoní – la FAVTarragona- en la Junta de
Seguretat però considerem que el procés comunicatiu ha estat
deficient i que cal que es tingui en valor a la ciutadania no com a subjecte
passiu en aquestes situacions sinó com a part implicada, insistim, en la
comunicació i la investigació del desgraciat incident que un cop més sacseja els
nostres barris”, detalla Albert Torrent, de la Junta de la CONFAVC,
Més enllà dels debats entorn les sirenes d'alarma – segons l'alcalde de
Tarragona, Pau Ricomà, no es van activar “perquè una ràpida avaluació dels
bombers van descartar l'existència d'un núvol tòxic que pogués representar un
perill per a la població”; el que sí segur va fallar, segons el coordinador del servei
de protecció i emergències de Catalunya, va ser la falta de comunicació de
l’empresa explicant les característiques de l'explosió i dels productes
que s’havien pogut alliberar: tal com els obliga la normativa i els
protocols d’actuació en aquests casos.
Per tant, tant en aquest cas, assenyalant les negligències d’IQOXE com en el cas
del vessament de tòxics produïts per l’incendi a la planta Ditecsa de
Montornès el desembre passat - amb el conseqüent vessament de
tòxics al riu Besòs i desastre ambiental posterior-, des de la
CONFAVC demanem que en les investigacions oportunes a les
empreses implicades s’informi obertament a la ciutadania, i des de
l’administració es faci un seguiment perquè aquestes empreses
seguin sancionades, en cas de demostrar-se aquestes negligències, i
aturin la seva activitat, acabant a la impunitat ambiental que trobem
reiteradament avui en dia.
A més, des de la CONFAVC s’exigeix a les administracions competents
que s’atengui d’una vegada la denúncia dels moviments ecologistes

entorn la superació, en els petits municipis que envolten la
petroquímica de Tarragona, i de manera episòdica, de pics de
contaminació -produïts per empreses concretes -per sobre dels
estàndards autoritzats per la normativa europea, amb un molt nociu
impacte sobre les àrees habitades, tal com es va determinar un informe del
Laboratori del Centre de Medi Ambient de la Universitat Politècnica de
Catalunya per encàrrec dels ajuntaments dels municipis més exposats
“Viure en un ambient no contaminat és un dret humà, i la ciutadania tarragonina
constantment se li està violant aquest dret en detriment dels processos
industrials establerts a la zona”, destaca Jordi Giró, president de la CONFAVC.
Més informació i contacte: Albert Torrents, Junta CONFAVC (616 81 43 09)

