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Les obres de descontaminació de
Flix pateixen un nou retard. El nou
director d’Acuamed, Javier Bara-
tech, es va comprometre a accele-
rar al màxim el tram final de la nete-
ja del pantà, i va reiterar que l’adju-
dicació dels treballs de descontami-
nació final i el desmantellament
s’adjudicarien el passat mes de ju-
liol. Ja al setembre, des de l’Ajunta-
ment de Flix denuncien que no han
tingut notícies de quin és l’estat
dels treballs que encara resten i el
ple ha aprovat un requeriment per-
què Acuamed posi sobre la taula un
nou calendari i acceleri al màxim la
represa de l’obra.

En l’actualitat queden al fons del
riu prop d’un 10 per cent del total
dels llots contaminats que s’havien
d’extreure segons el projecte inicial,

unes 100.000 tones, entre els
quals hi hauria elements organoclo-
rats, mercuri i altres compostos,
fruit de l’activitat de la planta quími-
ca de Flix -l’actual Ercros-.

El ple de l’Ajuntament de Flix ha
aprovat per unanimitat un requeri-
ment, adreçat a Acuamed, on de-
manen que s’accelerin al màxim els
treballs de fi d’obra i sobretot que
es posin sobre la taula nous termi-
nis per complir i acabar els treballs
pendents. “El compromís era adju-
dicar els treballs aquest mes de ju-
liol, però no hem tingut cap notí-
cia”, assegura Francesc Barbero,
primer tinent d’alcalde de Flix. “En-
tenem que hi haigue una investi-
gació oberta i que hi puguen haver
moltes traves, però cal que Acua-
med comuniqui en quin estat es
troba tota la tramitació, quines
traves hi ha, i amb quin calendari

treballa”, ha insistit.
Acuamed i FCC haurien acordat, fa

anys, deixar l’obra inacabada, sense
treure el 10 per cent dels llots que hi
havia previst, per tal d’apropiar-se in-
degudament dels fons de la descon-
taminació, un episodi més de la xar-
xa de corrupció que s’investiga dins

la societat estatal, que ha acabat
amb l’exdirector de la descontamina-
ció, Pablo Martín, a la presó.

Ara, amb instal·lacions com la
planta de tractament de residus o la
dragadora ja desmantellades, s’ha
de tirar endavant un nou projecte
per eliminar les restes contami-

nants que encara reposen al fons
del riu i també encarar el desmante-
llament d’algunes instal·lacions. És
el cas del doble tancat de palplan-
xat, que aïlla la zona contaminada
de la resta del pantà, i que podria
malmetre’s si els treballs finals con-
tinuen sense començar. 

La descontaminació del pantà de Flix es troba pràcticament aturada des de principis de l’any passat. / ACN

LIFE MIGRATOEBRE

Les obres de construcció de la
rampa per a peixos de l’assut d’As-
có ja han començat i podria estar
en funcionament a finals del mes
d’octubre. Aquesta intervenció, fi-
nançada per fons europeus dins el
programa Life Migratoebre, té com
a objectiu facilitar que els peixos mi-
gradors -com l’anguila, la saboga o
la llambrea- puguen remuntar el riu
Ebre des de la desembocadura i
fins  a la presa de Riba-roja d’Ebre.

A més a més, la rampa també do-
narà servei a piragües i caiacs, que

podran esquivar l’assut i navegar
per tot el tram fluvial de la Ribera
d’Ebre, un cop es posi en funciona-
ment la resclosa de Flix, una altra
iniciativa que té prevista el Life
Migratoebre.

El projecte està impulsat des de
l’Institut per al desenvolupament de
les comarques de l’Ebre (Idece) i el
seu director, Joan Martín Masdeu,
ha reiterat en diverses ocasions que
“es tracta d’un projecte de gran in-
terès mediambiental i ecològic”,
que vol seguir l’exemple d’altres
rius europeus, com el Roine, on s’ha
optat per suprimir les barreres per

als peixos viatgers i preservar l’eco-
sistema. Però, d’altra banda, Martín
Masdéu també destaca que “la
construcció de rampes pot ser un
incentiu afegit a la navegació flu-
vial i estimular el turisme lligat al
riu Ebre”.

Les obres a Ascó està previst que
durin gairebé dos mesos, i es po-
drien enllestir durant el mes d’octu-
bre o principis de novembre. De fet,
la Confederació Hidrogràfica de
l’Ebre (CHE) ja ha instal·lat alguns
elements de senyalització a l’espai.

En els propers mesos, l’Idece tre-
ballarà en els projectes per cons-

truir una altra gran rampa per a pei-
xos migradors que superi l’assut de
Xerta. Tot i que en un principi es pre-
veia construir un ascensor que fun-
cionés mitjançant infrarojos, l’opo-
sició dels regants de la dreta de

l’Ebre i de la CHE, ha fet modificar el
projecte, i en els propers anys es
construirà una altra rampa que
uneixi l’últim tram de riu amb les es-
cales per a peixos que va construir
Acuamed el 2008. 

Les obres de la rampa a l’assut d’Ascó ja han començat. / LIFE MIGRATOEBRE
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La CHE reforça la 
impermeabilització
de l’assut de Xerta
amb formigó

Les obres tenen un cost de 450.000
euros i es fan entre agost i setembre

La Confederació Hidrogràfica
de l'Ebre (CHE) està duent a
terme, entre els mesos d'agost
i setembre, una actuació de
manteniment i conservació de
l'assut de Xerta. Segons ha ex-
plicat l'organisme de conca,
els treballs consisteixen en
una campanya d'injeccions
per a la impermeabilització de
la infraestructura. Les actua-
cions s'han de fer a l'estiu,

coincidint amb unes condi-
cions de baix cabal del riu, les
més òptimes per executar les
obres. Primer s’ha treballat en
la preparació dels accessos
des del marge esquerra del
riu i, tot seguit, s'iniciarà la
campanya d'injeccions d'im-
permeabilització de l'assut.
L'actuació a l’assut de Xerta té
un pressupost d'uns 450.000
euros. ACN

El ple de l’Ajuntament de l’A-
metlla de Mar va aprovar, en la
sessió del 31 de juliol passat, la
modificació del contracte de la
carretera d’accés sud. En concret,
s’incorporarà al pressupost ini-
cial un import de 467.000 euros
per realitzar millores al projecte.
En aquest sentit, algunes de les
accions que s’executaran serà la
instal·lació d’hidrants en tot el
traçat de la via i la col·locació
d’un calaix a l’alçada de la platja

de l’Estany Podrit, per tal de sal-
var el barranc i no malmetre el
talús. L’alcalde de l’Ametlla de
Mar, Jordi Gaseni, ha explicat
que el pressupost addicional del
projecte permetrà millorar l’obra
i que s’adeqüi més a l’entorn. 
La carretera d’accés sud connec-
tarà la costa sud de l’Ametlla de
Mar fins al terme del Perelló. En
aquest sentit, l’Ajuntament estu-
diarà com promocionar les plat-
ges verges i oferir els serveis
necessaris un cop s’arribi amb
trànsit rodat. “Se’ns presenta un
repte, principalment, que és
veure com podem facilitar l’accés

amb vehicle a unes cales que
abans no s’hi podia arribar;
volem aprofitar per donar-les a
conèixer, però també per arribar
amb els nostres serveis de man-
teniment i neteja”, va dir Gaseni.
La modificació del contracte es
va aprovar amb els vots a favor
d’ERC, Compromís per la Cala i
Plataforma Calera, i l’abstenció
del grup del PDeCAT.  

Sílvia Alarcón
L’AMETLLA DE MAR

Millores a la carretera d’accés sud
El ple de l’Ametlla de Mar aprova l’increment del 

pressupost en 467.000 euros per adequar l’obra a l’entorn
S’instal·laran hidrants en tot el traçat de la via i es

col·locarà un calaix per salvar el barranc a l’Estany Podrit

Una imatge de les obres. / Foto: S.A.

Mira el
vídeo en
aquest
enllaç

Una vista recent de l’assut de Xerta. / Foto: ALBERT PASCUAL.
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