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PROPOSTES
D’ACTUACIÓ

A Recollida
dels residus

Construcció d’un mur
provisional per facilitar
l’accés fins als materials

Després serien recollits
i traslladats a un lloc segur.
Una vegada buit, el riu
tornaria al seu curs

B Confinament
             Aïllament de la base
i construcció d’un sarcòfag
de formigó o d’un altre aïllant

Després se segella definitivament
i es restaura ecològicament
la superfície

C Fórmula mixta
             Els materials més
joves i superficials serien
recollits i traslladats.
Els més vells i profunds
serien confinats

EL GRUIX DELS
SEDIMENTS
INDÚSTRIA

Factoria
d’ERCROS

Entre 200.000
i 300.000
tones de
residus
minerals
(160.000 m3)

Procedeixen de la
fabricació de:
   fertilitzants
   dissolvents
   fosfats bicàlcics
i altres

Materials
més perillosos:
   metalls pesants
   radionucleids
   compostos
   organoclorats

Brossa tòxica al riu Ebre

Llera

Residus
acumulats

Entre
4 i 5 m

DicRiu
Mur
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Límit dels
residus
contaminants
en superfície

Abast aproximat
dels dipòsits
a la llera del riu
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Coses de la vida

Pasará
hoy  

3

COSES de laVIDA Passarà
avui

3

Barcelona acollirà la
final regional del
festival mundial de
ciberjocs p

3 CIBERJOCS
Hi haurà xàfecs i
tempestes a l’àrea
del Pirineu i al nord
de Catalunya p

3 TEMPS

MANUEL VILASERÓ /MADRID
ANTONIO MADRIDEJOS / BARCELONA

Medi Ambient netejarà

El ministeri va aprovar al juliol 104 milions d’euros
en actuacions de control i estudi d’alternatives

Els tècnics proposen sepultar els residus o
bé recollir-los i traslladar-los a un lloc segur

Residus perillosos 3 Amenaça a l’Ebre
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E
l Ministeri de Medi Am-
bient confia a tenir resolt el
problema de la muntanya
de residus acumulats al

pantà de Flix l’any 2007, com a
màxim el 2008, tot i que encara no
s’ha pronunciat sobre com es pot
fer. Mentre s’estudia la millor solu-
ció –possiblement, un segellat in situ
o bé una recollida–, s’adoptaran una
sèrie de mesures provisionals per
minimitzar el risc de contaminació,
segons va explicar ahir el secretari
general d’Ordenació del Territori i
Biodiversitat, Antonio Serrano.

Per a les dues actuacions imme-
diates, el ministeri ja disposa d’un
pressupost de 104 milions d’euros
(17.304 milions de pessetes) inclòs
en el decret de mesures urgents al-
ternatives al transvasament de

l’Ebre aprovat pel Consell de Minis-
tres el mes de juliol passat.

Serrano va dir que el problema
dels residus de la planta d’Erkimia,
actualment Ercros, és «antic i cone-
gut», i va admetre que l’anterior Exe-
cutiu del PP ja va incloure una solu-
ció a aquest problema en el Pla Inte-
gral del Delta que es va pactar amb
la Generalitat governada llavors per
CiU. «La diferència és que aquest Go-
vern s’ha posat mans a l’obra de ma-
nera urgent. Abans no hi havia ni
pressupost ni calendari», afirma l’alt
càrrec del departament de Cristina
Narbona.

SEGELLAR ESQUERDES / Les mesures
immediates consisteixen, d’una ban-
da, a «extremar els controls actuals»
per aconseguir que «els riscos seguei-
xin sent tan baixos com en l’actuali-
tat». També es portaran a terme peti-

tes obres com el segellat d’algunes
esquerdes i la consolidació d’alguns
punts on hipotèticament poguessin
produir-se fugues. Els estudis hau-
ran de determinar si és millor sege-
llar i confinar perpètuament el fang
o bé traslladar-lo, o fins i tot una so-
lució mixta que inclogui els dos
mètodes. En canvi, Serrano dóna per
pràcticament descartada l’opció de
desviar el riu encara que sigui d’una
manera provisional.

El pressupost anirà a càrrec de
l’Administració central excepte que
la UE accepti cofinançar el projecte
dins del pla alternatiu al transvasa-
ment. «Més endavant veurem si es
pot exigir alguna mena de compen-
sació a Ercros, però de moment no
hem detectat que hagin incomplert

Flix abans del 2008

Passa a la pàgina següent

L’alcalde demana
explicacions
sobre un problema
que ja coneixia

33 L’Ajuntament de Flix va cele-
brar ahir un ple extraordinari i va
resoldre demanar al responsable
de Medi Ambient i als autors de
l’estudi que hi vagin a donar ex-
plicacions. El conseller Salvador
Milà va anunciar que dilluns que
ve viatjarà a Flix. L’alcalde de la
localitat, Pere Muñoz, va dir que
la població «ha sigut durant molt
temps coneixedora de l’existèn-
cia de residus» en aquesta zona.
L’única novetat, va afegir Pere
Muñoz, «és que ara sabem la
quantitat que n’hi ha». S. B.


