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Convocades diverses
mobilitzacions a Tarragona per
exigir el «perdó» d'IQOXE i més
seguretat
Aquest divendres es compleixen dos anys de l'accident que va deixar tres morts,
dos dels quals treballadors de l'empresa

Els convocants de l'acte de protesta han protagonitzat aquest dilluns una roda de premsa. | Josep M.
Llauradó

Les associacions veïnals convoquen, per aquest divendres, diferents actes per rememorar
l'accident a IQOXE, l'empresa química dins el terme municipal de la Canonja però pròxima al barri
de Bonavista. En total, hi ha quatre actes previstos aquesta setmana, però dos són
mobilitzacions: una de la Federació d'Associacions de Veïns de Tarragona (FAVT) i una altra
de l'Associació de Veïns de Bonavista.
De la mateixa manera que l'any passat, les entitats veïnals aniran separades a l'hora de reclamar
més seguretat a les administracions i a les empreses. D'una banda, a Bonavista han convocat a
dos quarts de set de la tarda a la plaça de la Constitució amb el lema "Dos anys sense Plaseqta,
dos anys sense seguretat".
De l'altra, la FAVT, el president Alfonso López ha assenyalat que "alguna cosa no s'està fent bé" i
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ha lamentat que "l'administració va lenta" en la presa de decisions i que per la seva banda IQOXE
"segueix sense demanar perdó". José Manuel Martín, representant de CCOO, ha afegit en la
convocatòria de premsa d'aquest dilluns al vespre que "ni tan sols han fet autocrítica".
Aquesta convocatòria compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Tarragona i Vila-seca, però
hi ha l'absència notable del de la Canonja, lloc on es va produir l'accident. López ha reconegut que
hi han contactat però que han preferit no participar-hi. Entre les reivindicacions de la FAVT hi ha
que s'avanci en el desplegament del Plaseqta, en la línia de la concentració que hi haurà a
Bonavista una estona més tard. Mentre que a un quart de vuit hi haurà la concentració de la FAVT
davant de l'empresa -a l'hora de l'accident es faran sonar sirenes "virtuals"-, la de Bonavista serà
a les set del vespre a la plaça de la Constitució. Sobre aquesta divisió veïnal, López ha preferit "passar
paraula".
Les organitzacions convocants consideren que un accident semblant podria repetir-se a causa de
la "precarització laboral" del sector i la manca de coordinació entre les mateixes empreses.
Els morts i els ferits no han estat suficients perquè en ple ja 2022 encara no hi hagi hagut una
resposta ferma per part de la Generalitat. És d'això del que es queixen els veïns, els sindicats i fins i
tot els ajuntaments. Això sí, han volgut destacar que volen la indústria química pels llocs de treball
que aporten. "Només volem seguretat per a tots els veïns", ha detallat López.
[noticiadiari]45/43799[/noticiadiari]
Dues xerrades per debatre sobre IQOXE
Més enllà de les mobilitzacions, hi ha programades també dues xerrades per debatre a fons
sobre el paper de la indústria química i la seva seguretat. La primera d'elles serà aquest dijous a
dos quarts de vuit del vespre al centre cívic de Bonavista. L'organitza la CUP, que hi ha convidat
la Plataforma Cel Net i l'advocat Carles Perdiguero, i hi parlaran sobre qualitat de l'aire,
seguretat, la causa judicial i les afectacions al barri.
L'endemà divendres, l'Ateneu Llibertari Alomà, al seu local del carrer Misser Sitges, acollirà la
presentació del vídeo "Debat sobre els efectes de la petroquímica al Camp", així com del fanzín
"Entrevista sobre la petroquímica. L'accident d'IQOXE".
[noticiadiari]45/43816[/noticiadiari]
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