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Projecció	del	documental	i	posterior	debat amb	
els	directors	Christophe Sion i	Santi	Suàrez,	 i	amb	
l’equip	de	científics	del	laboratori	del	Centre	de	
Medi	Ambient	de	la	UPC.
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SINOPSI

És a l'aire és un documental sobre l’impacte que
el complex industrial químic té en la població, i
també una anàlisi sobre els buits legals que
actualment hi ha a Europa en relació a les
emissions de gasos industrials.

"ÉS A L'AIRE" (2018), una producció de Un
Capricho de Producciones, S.L. en coproducció
amb Televisió de Catalunya, amb el suport de
Col·lectiu Ronda, l'Ajuntament del Morell i
l'Ajuntament de Vilallonga del Camp.

DADES	del	DOCUMENTAL
Any:	2018	
Tipologia:	Documental	- Televisió		
Durada:	52.00	'	

EQUIP	TÈCNIC	I	ARTÍSTIC
Productor/s:	Belén	Sánchez	
Productor	executiu:	Santi	Suárez	
Directors:	Christophe	Sion	,	Santi	Suárez	
Guió:	Santi	Suárez	
Direcció	de	fotografia:	Christophe	
Desplanques	
Muntatge:	Carlos	Prieto,	Anaïs	Urraca
Direcció	de	producció:	Agnès	Batllori	
So	directe:	Nil	Llorach

REPERCUSSIONS

• CaixaFòrum veta	la	projecció	del	
documental	dins	del	Festival	REC	
(13-11-2019)

• El	3	de	desembre	el	documental	
és	projectat	a	Sense	Ficció	de	
TV3,	i	reemès desprès	de	les	
explosions	del	14	gener

• L’Ajuntament	de	Tarragona	
després	del	passi	a	TV3	fa	una	
aportació	de	200.000	€	per	a	
estudis	de	qualitat	de	l’aire.

Christophe Sion
Ha dirigit dos documentals: "És a
l'aire" (2019) i "En la guerra
contra las drogas" (2016) i ha
produit i ha estat el director de
fotografia de dos curtmetratges
de ficció: "Almuerzo para tres"
(2013) i "La verdad" (2012)

Santi	Suárez
Ha	produït i	dirigit "És a	l'aire i	produït
"Priorat"	(2014.)	Professor a	la	UAB.	Va	
començar a	treballar a	la	televisió fa	
més de	30	anys.	Com a	membre de	
diversos	equips,	ha	rebut diversos		
reconeixements:	Premi Miramar	a	la	
Millor TV	Local	(Canal	Reus	TV),	Premi
de	l’Acadèmia de	TV	a	Millor Programa	
autonòmic d’Entreteniment i Premi
Ondas	al	Millor Programa	
d’Entreteniment.



DE QUÈ TRACTA EL DOCUMENTAL?

El polígon petroquímic més gran del sud
d’Europa es troba al Camp de Tarragona. Va
començar a funcionar l’any 1975 i produeix
derivats del petroli que serveixen per fabricar
plàstics, cosmètics, productes de neteja,
gasos, alcohols... Gairebé un 40% dels llocs
de treball de la zona estan relacionats amb
aquest complex industrial. Té un impacte
econòmic molt positiu sobre l’entorn, però
també en té d’altres tipus...
És a l'aire els explica a través de tres
històries:

L’Òscar és un exoperari dels forns
d’hidrocarburs de la refineria que pateix
càncer. Ell i el seu advocat lluiten perquè la
Justícia els reconegui la relació entre la
malaltia i la inhalació dels gasos existents al
seu lloc de feina. L’any 2015, aconsegueixen
que el Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya sentenciï a favor seu.
El Pep Anton és excap de la Planta
d’Hidrotractaments de la refineria. Va
treballar al complex des de 1976 i,
actualment, està jubilat i fa teatre amateur.
Com moltes altres persones de la zona, ell va
poder tirar endavant gràcies a la feina al
polígon. No obstant, també reconeix que la
petroquímica genera problemes
mediambientals i de salut, així com un seguit
de conflictes interns que expressa en un
monòleg teatral.

La darrera història és la d’un equip de
científics de la Universitat Politècnica de
Catalunya especialitzat en temes de
contaminació atmosfèrica. Des de 2012,
l’equip dirigit per Xavier Roca ha efectuat
diversos estudis sobre la qualitat de l’aire
al voltant del complex industrial. Sempre
hi han detectat nivells alts de substàncies
i gasos tòxics que poden provocar
diferents malalties. Malgrat les mesures
de control aplicades per l’Administració,
els científics tenen dubtes sobre la seva
eficàcia. L'any 2015, un altre estudi
d'aquest equip confirmava la presència a
l'aire de substàncies malignes per a la
salut. L’any 2018, emprenen un nou
estudi per avaluar si hi ha hagut millores
en la qualitat de l’aire que respira el prop
de mig milió d’habitants del territori i els
prop de 4 milions de turistes que hi van
cada estiu.

Segons l'Agència Europea del Medi
Ambient, el principal focus contaminant
de l'aire que respirem no és el trànsit,
sinó la indústria.



ELS	DIRECTORS	ENS	PARLEN	DEL	
DOCUMENTAL

- Què és el que preteneu denunciar amb
el documental?
	S.S: Nosaltres no volem denunciar res.
Hem fet una investigació donant veu a
tots i analitzem bé tot el que es diu. A
partir de l’observació d’uns fets, els hem
presentat a través d’un documental per
evidenciar una realitat. Aquesta realitat
no funciona correctament i això implica
problemes polítics, de gestió
administrativa... Ens hem de preguntar
com s’estan mesurant els contaminants a
l’aire i l’actitud dels polítics respecte a
aquests sistemes. Hi ha una dependència
econòmica tan gran de la petroquímica
que té moltes conseqüències, entre elles
el silenci.
C.S: Evidenciem que el sistema no
funciona, no és un relat, és una realitat i
ens hem de començar a posar les mans
al cap. També evidenciem el
desconeixement de la població d’aquesta
qüestió.

Potser ni la mateixa indústria coneix les
conseqüències i ningú es fa responsable.
Els responsables polítics són els que
haurien d’estar prenent mesures sobre
com es mesura, quins components,
etcètera.
L’administració pública està fent la seva
feina?	
C.S: Crec que no, però no en són
conscients. Hi ha instal·lats un munt de
punts de mesurament, però és evident
que alguna cosa no s’està fent bé quan
hi ha persones del Camp de Tarragona
que estan exposades a tenir una malaltia
greu com el càncer a causa dels
components que expulsa la
petroquímica.
- Ni tan sols els periodistes fan
preguntes, fa menys d’un any va morir
un treballador a una de les empreses de
la petroquímica i ningú ho recorda. 	
S.S: El Rafa Marrasé de Porta Enrere
comenta que hi ha molts periodistes que
no tenen capacitat crítica. No vol dir
anar en contra, sinó fer preguntes
compromeses, anar a l’arrel dels

problemes. La
qüestió és que la
resposta és molt
incòmoda i no
ens agrada sentir-
nos-hi.
C.S: La
incomoditat és
necessària
perquè ens
mostra els
nostres punts
febles i ens fa
reflexionar.


