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2017.01.26  Dossier de premsa 

AGUAITA 

http://www.aguaita.cat/noticia/8355/panta/flix/cont/encara/33/tones/contaminants/segons/acuamed 

 

 

La societat estatal Acuamed, 

encarregada de la 

descontaminació del pantà de Flix, 

xifra en 79.300 m3 el material 

contaminat que resta per extraure 

del fons del pantà. 

 

El director general d'Acuamed, 

Francisco Javier Baratech, s'ha 

desplaçat a Flix per presentar els 

resultats dels estudis dels 

organismes especialitzats, 

CIEMAT i TRAGSA, que han 

verificat que la descontaminació de 

l'embassament no ha acabat. 

Segons estos informes, queden 

79.300 metres cúbics de material 

per extreure, menys del 10% dels 

fangs tòxics localitzats. D'estos, 33 

tones són de material contaminat, 

la meitat de mercuri. 

 

Baratech ha assegurat que, 

inclosa la neteja de l'aigua, la 

descontaminació ha d'estar 

completa abans de dos anys. La societat estatal Acuamed també garanteix que es controlarà el tablestacat 

de confinament per assegurar que no hi ha filtracions de contaminació a l'aigua del riu l'Ebre. "S'han pres 

totes les mesures necessàries per assegurar la continuació dels treballs, per verificar el nivell de 

descontaminació de l'embassament i per poder culminar l'obra amb les degudes garanties", ha subratllat 

Baratech. Segons el director general d'Acuamed "els fons europeus perillarien si l'obra es prolongués 

durant 2 anys més, la qual cosa no és en absolut probable. Hauriem d'haver finalitzat totes les obres, fins i 

tot la depuració de l'aigua, abans de 2 anys". 

 

El director general d'Acuamed s'ha compromès a que les obres de descontaminació continuen este 2017 

fins a la descontaminació completa, bé amb l'adjudicatària actual, bé mitjançant un nou contracte amb una 

altra empresa. 

 

Acuamed també ha volgut refermar que "ni la investigació judicial ni el procés d'arbitratge retardaran de 

cap manera la continuïtat dels treballs d'extracció". 

 

La inversió que s'ha dut a terme fins ara en les tasques de descontaminació del pantà de Flix ha ascendit a 

més de 138 MEUR (sense IVA).  

 

 

http://www.aguaita.cat/noticia/8355/panta/flix/cont/encara/33/tones/contaminants/segons/acuamed


 
 

  2 

2017.01.26  Dossier de premsa 

http://www.aguaita.cat/noticia/8362/ajuntament/flix/agraix/compromis/acuamed/acabar/descontaminacio/do

s/anys  

 

L’alcalde de Flix, Marc Mur, ha 

expressat el seu alleujament 

després del compromís públic que 

ha verbalitzat avui el director 

general de l’empresa estatal 

Acuamed, Francisco Javier 

Baratech, de concloure les obres de 

descontaminació de l'embassament 

aturades des de fa un any. 

“Després que durant un any no ens 

donéssen cap explicació, se’ns ha 

traslladat el compromís del reinici 

immediat de les obres i de que 

estiguen enllestides al desembre 

del 2018”, ha remarcat. 

 

Mur no ha entrat a valorar la 

rellevància de la quantitat de fangs 

contaminats que queden pendents 

d’extreure al fons de 

l’embassament, revelada pels 

estudis de detall que l’Ajuntament 

havia reclamat davant les sospites 

de que la descontaminació no havia 

conclós del tot. Amb tot, sí que s’ha 

mostrat “satisfet” de poder disposar d’aquests informes i que servisquen per donar l’impuls definitiu a la 

neteja de l’embassament. 

 

L’alcalde ha proposat al representant de l’Estat que dos dels tècnics escollits pel Ministeri de Medi Ambient 

s’incorporen a la comissió d’experts que avalua la situació i fa seguiment de la descontaminació, creada a 

instàncies de l’Ajuntament i la Generalitat, una invitació que Baratech s’ha mostrat receptiu a acceptar. 

 

  

http://www.aguaita.cat/noticia/8362/ajuntament/flix/agraix/compromis/acuamed/acabar/descontaminacio/dos/anys
http://www.aguaita.cat/noticia/8362/ajuntament/flix/agraix/compromis/acuamed/acabar/descontaminacio/dos/anys
http://www.aguaita.cat/noticia/8355/panta/flix/cont/encara/33/tones/contaminants/segons/acuamed
http://www.aguaita.cat/noticia/8355/panta/flix/cont/encara/33/tones/contaminants/segons/acuamed
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EBRE DIGITAL 

http://www.ebredigital.cat/societat/2673-encara-queden-80-000-metres-cubics-ee-material-contaminat-al-panta-de-flix 

 

 
 

El director general d'Acuamed, Francisco Javier Baratech, s'ha desplaçat a Flix per presentar els 
resultats dels estudis dels organismes especialitzats, CIEMAT i TRAGSA, que han verificat que la 
descontaminació de l'embassament no ha acabat. 

Queden 79.300 metres cúbics de material per extreure, menys del 10% dels fangs tòxics localitzats. 
D'aquests, només 33 tones són de material contaminat, la meitat de mercuri. Els terminis de 
finalització del projecte encara no estan tancats perquè cal esperar si l'empresa adjudicatària de les 
obres, Fomento de Construcciones y Contratas, prorroga el contracte o es resol i es torna a adjudicar. 
Baratech ha assegurat que, inclosa la neteja de l'aigua, la descontaminació ha d'estar completa abans 
de dos anys. La societat estatal Acuamed també garanteix que es controlarà el tablestacat de 
confinament per assegurar que no hi ha filtracions de contaminació a l'aigua del riu l'Ebre. 

 

  

http://www.ebredigital.cat/societat/2673-encara-queden-80-000-metres-cubics-ee-material-contaminat-al-panta-de-flix
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TEVEON 

http://teveon.tv/noticia/Acuamed_xifra_en_prop_de_80000_metres_cubics_el_material_contaminat_que_queda_al_p

anta_de_Flix/7472 

 

 

El director general d'Acuamed, Francisco Javier Baratech, s'ha desplaçat a Flix en persona per presentar els 

resultats dels estudis dels organismes especialitzats, CIEMAT i TRAGSA, que han verificat que la 

descontaminació de l'embassament no ha acabat. Queden 79.300 metres cúbics de material per extreure, 

menys del 10% dels fangs tòxics localitzats. D'aquests, només 33 tones són de material contaminat, la meitat de 

DDT.  

 

Els terminis de finalització del projecte encara no estan tancats perquè cal esperar si l'empresa adjudicatària de 

les obres, Fomento de Construcciones y Contratas, prorroga el contracte o es resol i es torna a adjudicar. El 

compromís és que les obres seguiran endavant aquest 2017, quan es reubiqui la draga i es torni a activar la 

planta de tractament dels fangs tòxics. Baratech ha assegurat que, inclosa la neteja de l'aigua, la 

descontaminació ha d'estar completa abans de dos anys i que, per tant, els fons europeus per finançar l’obra no 

perillen.  

 

La societat estatal Acuamed també garanteix que es controlarà el tablestacat de confinament per assegurar que 

no hi ha filtracions de contaminació a l'aigua del riu l'Ebre. L'alcalde de Flix, Marc Mur, ha destacat que el 

compliment dels terminis de presentació de l'estudi i la visita de Baratech a Flix és un símptoma de la 

normalització del treball coordinat projecte entre el govern espanyol, el govern de la Generalitat i el consistori. 

Mur també ha transmès un missatge de tranquil·litat.  

 

Mur també ha aprofitat per convidar l'administració estatal a participar en la Comissió de Seguiment d'Experts 

que es constitueix, justament, aquest dijous, a Flix. El delegat del Govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, 

també s'ha mostrat satisfet per les garanties que ha donat Acuamed que l'obra es finalitzarà i també les 

actuacions previstes al pla de restitució.  

http://teveon.tv/noticia/Acuamed_xifra_en_prop_de_80000_metres_cubics_el_material_contaminat_que_queda_al_panta_de_Flix/7472
http://teveon.tv/noticia/Acuamed_xifra_en_prop_de_80000_metres_cubics_el_material_contaminat_que_queda_al_panta_de_Flix/7472
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LA VANGUARDIA 

http://www.lavanguardia.com/local/terres-de-l-ebre/20170125/413688946677/acuamed-admite-quedan-80000-lodos-

toxicos-embalse-flix.html 

 

La sociedad estatal Acuamed, 

encargada de 

la descontaminación del 

pantano de Flix, ha cifrado hoy 

en 79.300 m3 los lodos tóxicos 

abocados por la empresa Ercros 

que quedan por extraer del fondo 

del embalse. 

El director general de Acuamed, 

Francisco Javier Baratech, ha 

dado a conocer hoy, en la 

comisión de seguimiento 

celebrada en Flix, los resultados 

de los estudios encargados a 

CIEMAT (Centro de 

Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y 

Tecnológicas) y TRAGSA 

(Empresa de Transformación 

Agraria), según los cuales queda 

por extraer un volumen total de 

79.300 m3 de material para culminar la descontaminación del embalse de Flix. Entre estos materiales 

figuran unas 33 toneladas de material contaminante, de los cuales casi un 50 % es DDT. 

Este estudio, finalizado este mismo mes de enero, pone de manifiesto la necesidad de terminar la extracción 

de lodos contaminados aún existentes antes de proceder a descontaminar el agua del recinto confinado para, 

posteriormente, retirar las estacas del mismo y dar por finalizados los trabajos de descontaminación. 

“Se han tomado todas las medidas necesarias para asegurar la continuación de los trabajos, para verificar el 

nivel de descontaminación del embalse y para poder culminar la obra con las debidas garantías”, ha 

subrayado Baratech. 

Para la elaboración de este estudio se han analizado un total de 262 muestras de material del fondo del 

embalse dentro del recinto confinadopara los trabajos de limpieza y del exterior de éste como elementos de 

contraste. El muestreo ha permitido cuantificar la existencia de material con contaminación de origen 

industrial en seis localizaciones bien diferenciadas. 

Acuamed se ha comprometido a que las obras de descontaminación de Flix continúen este año 2017 hasta la 

descontaminación completa, bien con la adjudicataria actual, bien mediante un nuevo contrato con otra 

empresa. 

También se ha incidido en el hecho de que ni la investigación judicial ni el proceso de arbitraje retrasarán la 

continuidad de los trabajos de extracción. La descontaminación del embalse de Flix ha supuesto hasta ahora 

unainversión de más de 138 millones (sin IVA). 

 

http://www.lavanguardia.com/local/terres-de-l-ebre/20170125/413688946677/acuamed-admite-quedan-80000-lodos-toxicos-embalse-flix.html
http://www.lavanguardia.com/local/terres-de-l-ebre/20170125/413688946677/acuamed-admite-quedan-80000-lodos-toxicos-embalse-flix.html

