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Camp i Ebre
CCOO denuncia cinc
empreses per haver
tancat i exigir als
treballadors
recuperar les hores

Escorxadors
d’aus i conills
paralitzats
per la vaga

Trobar i analitzar les claus
que fan possible que l’es-
port sigui, cada cop més,
un motor turístic, econò-
mic i social. Aquest és l’ob-
jectiu del congrés Sport
Business Symposium,
una trobada que reuneix
professionals de la gestió

en aquest camp i en què es
preveu l’assistència de
més de 300 professionals
a les instal·lacions del Pa-
lau de Congressos de Tar-
ragona el 28 i el 29 d’abril.

L’acte tindrà uns prota-
gonistes destacats: els me-
dallistes olímpics Jou Llo-
rente (plata en bàsquet
l’any 1984) i Tania Lamar-
ca (or en gimnàstica rítmi-

ca el 1996). Durant la tro-
bada també es lliurarà el
novè premi IIDCA 2017,
que reconeix la divulgació
dels valors esportius. Han
rebut aquest guardó Isidre
Esteve i Teresa Perales,
per exemple.

Conèixer-se, intercan-
viar opinions i establir re-
lacions estables entre es-
port i activitat empresa-

rial són algunes de les fina-
litats d’aquesta cita, que té
un pressupost aproximat
de 20.000 euros i que té el
suport de diversos patro-
cinadors. “Esperem que la
trobada de Tarragona si-
gui un autèntic èxit i que
es compleixen totes les ex-
pectatives que suposa or-
ganitzar un acte d’aquest
tipus a Tarragona”, va afir-
mar aquest dimarts el co-
director del congrés, Ma-
nel Valcarce.

L’acte de clausura de la
trobada serà a càrrec del
conegut consultor Leopol-
do Abadía, que pronuncia-
rà una xerrada. ■

300 experts de l’esport
es troben a Tarragona
Agnès Llorens / Infocamp
TARRAGONA

La medallista olímpica Tania Lamarca serà una de les
protagonistes de l’Sport Business Symposium ■

Les sospites dels veïns de
Flix i Riba-roja d’Ebre
s’han confirmat. L’Agèn-
cia de Residus de Catalu-
nya ha confirmat que el sòl
dels cinc punts indicats
pels ajuntaments
d’aquests municipis, si-
tuat al voltant del complex
químic d’Ercros a Flix, es-
tà alterat. Així ho va expli-
car ahir el conseller de
Territori i Sostenibilitat,
Josep Rull, en la reunió de
la Comissió per la Sosteni-
bilitat de les Terres de
l’Ebre que va tenir lloc a
Amposta. “La feina sincro-
nitzada entre els ajunta-
ments i la Generalitat ha
donat resultat, hi havia
unes sospites sobre uns
abocadors incontrolats i
s’han confirmat”, va dir
Rull.

Així, en les prospec-
cions geofísiques realitza-
des s’ha detectat l’existèn-
cia de residus metàl·lics en
quatre indrets que són
propietat d’Ercros i un
cinquè que és municipal.
Ara caldrà fer sondejos per
determinar la naturalesa i

l’origen dels materials,
que segons extreballadors
d’Ercros l’empresa quími-
ca va enterrar en bidons fa
dècades. Uns treballs que
es duran a terme la setma-
na vinent i que el 25 d’abril
es posaran en considera-

ció del grup de treball de
sòls contaminats de la co-
missió d’experts sobre la
problemàtica ambiental a
Flix. “Els experts ens indi-
caran com s’ha de proce-
dir per descontaminar
aquests punts”, va expli-

car el conseller de Territo-
ri. Una estratègia que es
concretarà en la reunió de
la comissió d’experts del
27 d’abril. L’Agència de
Residus de Catalunya
també ha revisat un antic
refugi aeri, on no s’ha tro-

bat cap residu emmagat-
zemat.

Fins ara Ercros ha ne-
gat cap abocament incon-
trolat fora del recinte fa-
bril, tot i que també ha in-
dicat que si es constata
que hi ha residus tòxics

procedents de la seua acti-
vitat se’n farà càrrec.

Divergències amb la PDE
Al marge de la contamina-
ció al sòl de Flix, la comis-
sió per la sostenibilitat
també va abordar altres
temes com ara el pacte de
Rialb i la prova pilot d’in-
jecció de sediments que es
farà a l’Ebre a través d’un
projecte Life. El govern i la
Plataforma en Defensa de
l’Ebre (PDE) continuen
discrepant sobre el pacte
de Rialb, que portarà ai-
gua del Segarra-Garrigues
a quatre municipis de fora
de la conca de l’Ebre. Rull
va insistir que no és un
transvasament i la PDE
reclama que es presenten
les alternatives estudia-
des i el cost que tenen. ■

La Generalitat certifica que
hi ha sòl alterat fora d’Ercros
ENTERRATS El conseller de Territori confirma que en les prospeccions geofísiques als cinc punts indicats pels ajuntaments
de Flix i Riba-roja s’han detectat elements metàl·lics CONTAMINACIÓ Es faran sondejos per concretar el tipus de residus

Lurdes Moreso
AMPOSTA

“Les prospeccions
geofísiques han
permès determinar
que el sòl està alterat
a l’exterior d’Ercros.”
Josep Rull
CONSELLER DE TERRITORI
I SOSTENIBILITAT
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La frase

El conseller de Territori i la secretària de Medi Ambient, ahir a Amposta ■ ACN
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