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Mercuri abocat a l’Ebre el 2001
va arribar a l’aigua de l’aixeta
b

SÍLVIA BERBÍS
L’AMPOLLA

L’autor de l’anàlisi
va decidir no alertar
perquè la pol.lució
s’havia normalitzat

L’
episodi de contaminació
per mercuri de l’aigua de
l’Ebre que subministra el
Consorci d’Aigües de Tar-

ragona (CAT) i que va ser detectat a
finals de l’any 2001 va tenir una
afectació directa sobre els consumi-
dors. Josep Lluís Domingo, cate-
dràtic de Toxicologia de la Universi-
tat Rovira i Virgili, va revelar al pro-
grama de TVE El escarabajo verde,
emès ahir, el resultat d’unes anàlisis
que ell mateix va practicar els dies
posteriors al succés sobre 40 mostres
de plasma i 85 de sang d’habitants
de la zona, que va sol.licitar als hos-
pitals de Tarragona i Reus.

Les anàlisis van mostrar que els
nivells de mercuri en plasma s’ha-
vien multiplicat per deu respecte

d’altres proves corresponents a dies
previs. El gener del 2002, el mercuri
es trobava en el plasma d’una de ca-
da quatre mostres analitzades quan
un mes abans només hi havia un
afectat entre els 40 controlats. A la
sang, l’afectació es va observar en 47
de 85 mostres.

Segons TVE, el professor Domingo
no va voler fer públics llavors els re-
sultats per evitar una alarma inne-
cessària, ja que quan els va tenir la
potabilitat de l’aigua subministrada
pel CAT ja era normal. Va assenya-
lar, no obstant, que els nivells abso-
luts de contaminació sobre les perso-
nes analitzades no van ser preocu-
pants en termes sanitaris, però sí
que ho haurien pogut ser si el con-
sum hagués persistit.

En aquells dies, el CAT va fer una
anàlisi sobre l’aigua distribuïda el
28 de desembre i no hi va observar
cap anormalitat, segons va recordar
ahir un portaveu d’aquest organis-
me. No obstant, al riu Ebre el dia 27
s’hi van detectar 7,7 micrograms per
litre. L’Empresa Municipal d’Aigües
de Tarragona (EMATSA) va ser la que

va quantificar el 2 de gener taxes de
mercuri a la xarxa d’aigua que os-
cil.laven entre 1 i 2,3 micrograms
per litre, superiors als límits legals (1
microgram).

NETEJAR CANONADES / El CAT va ta-
llar el subministrament el dia 4 per
netejar totes les canonades, que lla-
vors arribaven a 40 poblacions del
Camp de Tarragona i comarques de
l’Ebre, i a 31 indústries. L’alcalde de
l’Ampolla, Francesc Sancho, que va
afrontar aquesta crisi com a presi-
dent del CAT, va assegurar ahir no
tenir constància de les anàlisis del
catedràtic Domingo.

Sancho, metge de professió, va dir
no estar preocupat per les repercus-
sions que sobre la salut dels ciuta-
dans podia tenir aquell episodi. «Els
informes que vam fer sobre una pos-
sible entrada de mercuri en la cade-
na tròfica van ser negatius, i el que
és preocupant no és que s’hagi pro-
duït un cas aïllat, sinó que aquest
pogués persistir», va assenyalar ahir.
El mercuri, però, difícilment s’elimi-
na de l’organisme, on s’acumula.H

El Govern expropiarà set
hectàrees de Palomares
b

EL PERIÓDICO
ALMERIA

El Govern expropiarà terrenys de Pa-
lomares (Almeria) on van caure
bombes nuclears el 1966 «no per re-
soldre un problema que no existeix,
sinó per prevenir un risc potencial»,
va explicar el director del Centre
d’Investigacions Energètiques, Me-
diambientals i Tecnològiques (Cie-
mat), Juan Antonio Rubio.

Rubio va explicar que, 38 anys
després de desprendre’s les bombes
nuclears d’un avió nord-americà i
caure a Palomares, s’han detectat
signes que en el subsòl de la zona hi
pot persistir la contaminació. Però
va aclarir que en superfície «no hi
ha gens» de radioactivitat i va dema-
nar «tranquil.litat» a la població

L’expropiació de terres, que es

farà «en els pròxims mesos», afectarà
set hectàrees. El Ciemat hi aplicarà
un pla de recerca i desenvolupa-
ment per determinar si hi ha conta-
minació i retirar els terrenys conta-
minats.

Rubio va informar que durant els
38 anys transcorreguts des de l’inci-
dent s’ha fet un seguiment «detallat»
del personal i dels cultius de la zona,
i que ara s’incidirà en el subsòl. Pel
Ciemat, els signes de contaminació
detectats en el subsòl «són molt pe-
tits», però va advertir que «amb
aquestes coses no s’hi pot jugar».

BANY DE FRAGA / L’accident es va pro-
duir el 17 de gener de 1966 al xocar
a l’aire un B-52, que transportava
quatre bombes nuclears d’hidrogen,
i un avió cisterna. Dies després, el
que llavors era ministre d’Informa-
ció i Turisme, Manuel Fraga, es va
banyar a la costa almerienca per de-
mostrar a tothom que l’aigua on va
caure una de les bombes no estava
contaminada.H

Una investigació ha
d’aclarir si és perillosa la
radioactivitat que queda
de l’accident del 1966

ARXIU

33 Veïns de Palomares observen les restes del B-52 el 1966.

les mesures
FILTRATGE AMB
CARBÓ ACTIU

< Trascorreguts tres anys des
de l’episodi de contaminació,
relacionat amb l’acumulació de
metalls pesants al pantà de Flix,
el Consorci d’Aigües de
Tarragona (CAT) ha consignat
aquesta setmana una inversió de
10 milions d’euros per adquirir
un filtre de carbó actiu per
millorar la depuració de l’aigua
que subministra i eliminar-ne
possibles components tòxics
com el mercuri. El CAT va
multiplicar arran del succés la
freqüència de les anàlisis sobre
aquest metall. El 2001 se’n
feien dues al mes, però
des d’aleshores s’analitza
l’aigua cada dia en tres punts de
la xarxa.

MEDI AMBIENTM
Isabel II ratifica
la prohibició
de la caça de
la guineu a la
Gran Bretanya

EFE
LONDRES

La llei que prohibeix la caça de la
guineu amb gossos a Anglaterra i
Gal.les entrarà en vigor el pròxim
mes de febrer, després que la rei-
na Isabel II va aprovar ahir el veto
definitiu a una pràctica amb més
de tres segles d’història.

L’anunci que la reina havia do-
nat el «consentiment reial» a la
polèmica llei es va fer a última
hora de la nit a la Cambra dels
Lords i va ser rebut amb aclama-
ció pels detractors de la caça de la
guineu i amb esbroncades per
part dels partidaris.

El Govern laborista del primer
ministre, Tony Blair, ja va prome-
tre la prohibició de la pràctica a
l’arribar al poder el 1997, encara
que l’oposició dels Lords i dels de-
fensors de la caça ha endarrerit la
tramitació del projecte de llei.

Blair va reconèixer ahir que
l’abolició de la caça pot compor-
tar ara «una sèrie d’accions judi-
cials» en contra.H

TRADICIONSZ

Els jutges
substituts
pledejaran
si no cobren

EL PERIÓDICO
BARCELONA

El col.lectiu de jutges substituts
aniran als tribunals si, abans que
s’acabi l’any, el Ministeri de Jus-
tícia no abona les nòmines que
els deu, van assegurar ahir a Bar-
celona representants de l’Associa-
ció de Jutges Substituts i Magis-
trats Suplents.

María del Mar Méndez, repre-
sentant del col.lectiu, va explicar
que el Govern deu les nòmines
del setembre i l’octubre, i que les
del novembre i el desembre no
les pagarà fins al 2005.

El ministre de Justícia, Juan
Fernando López Aguilar, va anun-
ciar ahir a Girona que abans que
acabi l’any espera haver liquidat
part d’aquestes retribucions.H

TRIBUNALSB


