
Acuamed farà públic aquest
mes l’informe sobre l’estat dels
treballs al pantà de Flix

PROJECTE DE DESCONTAMINACIÓ L’exdirector tècnic de l’obra assegura que podria quedar prop d’un 20% dels llots que s’havien d’extraure

Flix  Andreu Prunera

El ministeri de Medi Ambient i la
societat estatal Acuamed s’han
compromès a fer públic durant
aquest mes de gener l’estudi del
Centre d’Investigacions Energèti-
ques, Mediambientals i Tecnològi-
ques (CIEMAT) sobre l’estat actual
de la descontaminació del pantà de
Flix. Així ho ha fet saber l’alcalde
del municipi, Marc Mur, que dóna
per fet que encara resten llots con-
taminats al fons del riu i que caldrà
reprendre els treballs.

Aquest estudi oficial haurà de re-
soldre la xifra de contaminants que
encara hi ha al fons de l’embassa-
ment i els que hi perduren. Mur as-
segura que “és més necessari i
més urgent que mai que Acuamed

finalitze el procés d'auditoria del
fons de l'embassament i faça pú-
blics els resultats”. L’alcalde tam-
bé exigeix una col·laboració estreta
entre l’Ajuntament, la Generalitat i
el govern de l’Estat espanyol per
“acabar l’obra amb el màxim de
garanties i el més aviat possible”.
Per això s’haurà de comptar amb
“una dotació pressupostària” als
pròxims pressupostos generals de
l’Estat i també establir un calendari
per “tornar a posar en marxa la
planta de tractament”, que actual-
ment es troba inoperativa, “i finalit-
zar l’obra”.

L’Ajuntament confia en tindre
l’estudi del CIEMAT abans del 31 de
gener i llavors el facilitarà al nou
consell d’experts de la descontami-
nació, que hauran de proposar les

solucions adients per encarar el fi-
nal de la descontaminació del pan-
tà de Flix. 

UN 20% DELS FANGS PODRIA
HAVER QUEDAT AL RIU L’exdirec-
tor tècnic de la descontaminació
del pantà, Mariano de Andrés, ha
assegurat aquesta setmana en una
entrevista a TV3 que a dia d’avui
podrien quedar encara a Flix uns
150.000 i 200.000 metres cúbics,
que implicarien un 20 per cent del
total que estava previst extraure al
projecte.

De Andrés no descarta que Acua-
med planegés extraure menys llots
tòxics dels que hi havia projectats
per tal de beneficiar l'empresa en-
carregada de la descontaminació,
Fomento de Construccions y Con-
tratas (FCC). De fet, l’excap tècnic
de la descontaminació va ser apar-
tat de l'obra l'estiu del 2015 des-
prés de denunciar a la Fiscalia que
alguna cosa no s'estava fent com
pertocava.

La xifra que denuncia Mariano de

Andrés duplica la que va denunciar
el conseller de Territori i Sostenibili-
tat, Josep Rull, fa unes setmanes. 

UN ANY DE L’ESCÀNDOL A
ACUAMED El dia 18 de gener farà
un any que va sortir a la llum l’es-
càndol de corrupció dins l’empresa
pública Acuamed. Tretze persones
van ser detingudes -entre elles, el
director de l’obra de descontamina-
ció de Flix, Pablo Martín-, acusades
de presumptes delictes de frau, fal-
sedat documental i malversació de
fons públics.

La descontaminació del pantà de
Flix va passar a estar al punt de mi-
ra davant la possibilitat que Acua-
med hagués pagat sobrecostos a

FCC per unes faenes que no es van
executar o que, en realitat, tenien
costos inferiors als que es van aca-
bar pagant.

El cas va ser denunciat ràpida-
ment per l’exdirectora de l’obra,
Azahara Peralta, que va ser aco-
miadada -diu- per negar-se a pagar
sobrecostos a l’empresa adjudica-
tària.

Durant l’estiu van sortir a la llum
diverses gravacions de la Guàrdia
Civil en una conversa entre Pablo
Martín i la dirigent d’Acuamed Ga-
briela Mañueco en què hauria reco-
negut haver abocat àcid clorhídric
al riu per tal de rebaixar el pH de
l’aigua i estalviar els costos de la
depuració a FCC. ■

El CIEMAT elabora un estudi sobre els productes quí-
mics que queden a l’embassament

Marc Mur demana que es reprenguen les obres de
descontaminació el més aviat possible

L’informe ha d’esclarir les tones de contaminants que queden al pantà.
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