
LA CUP vol un estudi ambiental al Polígon Sud

Desprès dels resultats de l’estudi de la qualitat ambiental al Polígon Nord fet per la 
Plataforma Cel Net, la CUP de Tarragona vol un acord dels Partits per engegar un 
estudi al voltant del Polígon Sud. 

La CUP de Tarragona vol un estudi ambiental al voltant del Polígon Sud. Així ho ha 
presentat aquesta tarda en roda de premsa. I es que després de 40 anys de l’ existència 
del complex petroquímic més gran del sud d’ Europa la Candidatura creu que és el 
moment per fer un estudi ambiental al voltant del Polígon Sud. 

Jordi  Martí,  ha  recordat  que  la  informació  en  relació  als  episodis  de  contaminació 
produïts per les empreses del complex petroquímic, i la seva posterior difusió, no han 
estat  mai  a  l’abast  de  la  població.  Martí,  ha  volgut  recordar  que   l’ any  passat  la 
Plataforma  Cel  net,  va  impulsar  un estudi d’avaluació de l’aire al voltant del Polígon 
Nord. L’estudi que el va  realitzar la UPC   s’evidenciava les mancances actuals del 
nostre país en quant a la protecció de  la qualitat de l’aire  i entre d’altres es van detectar 
compostos tòxics com el benzè i el 1-3 butadiè declarats com a potencials cancerígens 
per organismes com  l’ OMS. 

El portaveu de la Candidatura anticapitalista ha volgut recordar l’ alarma social que va 
crear aquests resultats i que va provocar que el Parlament de Catalunya aprovés per 
unanimitat una proposta de resolució  sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona.
 
En el seu torn, Laia Estrada ha volgut recordar que el fet que la proposta de resolució al 
Parlament de Catalunya fos aprovada per unanimitat, posa de manifest que la 
preocupació per la qualitat de l’aire  i la salut de les persones és una problemàtica 
generalitzada. Així la candidata a les municipals ha demanat a tots els partits amb 
representació al Parlament i que es presenten a les eleccions municipals a l’ Ajuntament 
de Tarragona (PSC-CIU-PP-ERC- ICV-EUIA- Ciudadanos) que siguin coherents amb 
les resolucions al Parlament i es comprometin a tirar endavant des de l’ Ajuntament de 
Tarragona un estudi de qualitat ambiental al voltant del Polígon Sud. També, que 
s’avinguin a col·laborar amb la Generalitat per exercir un veritable control sobre la 
contaminació derivada de l’activitat industrial i apostin per la transparència en la gestió 
de les dades relacionades amb els resultats de l’estudi. 
La representant de la Candidatura Independentista s’ha mostrat optimista perquè es faci 
aquest estudi ja que la no acceptació d’aquest compromís seria una incoherència i un 
greuge cap a la població tarragonina. 


