
 
Cardona exigeix que s'imposi a Ercros una 
fiança potent per restaurar el runam vell 
El pla de restauració està caducat des de fa més de 4 anys i l'import fixat és de 150.000 euros 
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Es calcula que al runam vell hi ha uns 4,5 milions de tones de 

material arxiu/d. bricollé 
 

El govern de Cardona vol que la Generalitat 
pressioni l'empresa Ercros perquè actualitzi el pla 
de restauració del runam vell (que té en 
explotació), ja que el darrer que va presentar està 
caducat des de fa més de quatre anys. I el més 
rellevant: demana que es fixi una fiança a l'alçada del nou pla de restauració que li és d'obligat 
compliment i que, en definitiva, garanteixi que si la companyia abandona la seva activitat en aquest 
municipi -amenaça que plana des de fa mesos- l'administració tingui les espatlles cobertes des del punt 
de vista econòmic per acabar d'eliminar l'antic dipòsit salí. 

Segons ha precisat l'alcalde, Ferran Estruch, el pla de restauració "caducat" establia una fiança de tan 
sols 150.000 euros. "Si aquest runam no s'elimina traient-ne la sal i posant-la al mercat", que és el que 
ha estat fins ara Ercros, "i això obligués a fer-ho dissolent-lo a través del col·lector, hem calculat que 
suposaria un cost d'entre 15 i 20 milions d'euros. Per tant, creiem que la nova fiança ha d'anar en 
consonància amb aquest càlcul", explicava ahir el batlle. 

Estruch argumentava que el consistori ha recorregut a uns serveis jurídics perquè analitzessin 
detalladament quin és el compromís contractual contret per l'empresa en l'explotació del runam, i 
afirmava amb rotunditat que la conclusió és que "la responsabilitat d'acabar traient aquest residu salí", 
que hi ha acumulat a l'antiga terrera, "és únicament i exclusiva d'Ercros". 

Tanmateix, l'alcalde de Cardona persisteix en la voluntat i el convenciment de trobar un camí, 
conjuntament amb la Generalitat i l'empresa, que permeti fer plenament viable l'explotació que, en 
conseqüència, garanteixi la continuïtat de l'activitat actual fins a esgotar l'antic dipòsit. 

De moment, per a la setmana vinent hi ha prevista una reunió de la taula de seguiment, en què són 
presents, a banda de l'Ajuntament, representants dels departaments d'Empresa i Medi Ambient, i de les 
direccions generals de Mines i de Qualitat Ambiental de la Generalitat, on el consistori vol incidir en la 
necessitat que el Govern pressioni perquè l'empresa compleixi pel que fa a la presentació del nou pla de 
restauració. 

En el cas del runam nou (el primer que Ercros va explotar) el pla sí que és vigent i, a més, l'empresa 
l'està executant, segons Estruch. 

Amb els responsables d'Ercros, però, el consistori no hi ha tingut cap nova trobada des de la que va 
tenir lloc a començament d'estiu, i la companyia manté que no hi ha cap decisió presa. Ahir, l'alcalde de 
Cardona es mostrava "indignat" pel fet que l'empresa mantingui aquesta incertesa i "de manera velada 
ens estigui dient que volen tancar la planta de Cardona, quan fa dos dies anuncia amb tota la pompa 

http://www.regio7.cat/autors/david-bricolle.html


que el tercer trimestre d'enguany han obtingut uns beneficis de 27 milions d'euros", gairebé cinc 
vegades superiors als obtinguts en el mateix període de l'any passat. 

"Aquesta paradoxa és inacceptable en una empresa que té una clara responsabilitat ambiental i social 
adquirida amb Cardona, i que ara pugui decidir deixar-nos la porqueria aquí i el seu impacte ambietal", 
reblava Ferran Estruch, que afegia que "la nostra voluntat és la d'ajudar Ercros en el que puguem a tirar 
endavant a Cardona, però serem molt exigents". 
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