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La Made planteja les energies renovables com
un sector econòmic alternatiu a les nuclears

ENERGIA

Móra dd’Ebre  A. Prunera

Els municipis que conformen la
Mesa d'Alcaldes de l'Energia de
Catalunya (Made) barallen la pro-
ducció d'energia renovable com un
possible sector per diversificar
l'economia i aguantar el sotrac
que suposaria en tancament de
les centrals nuclears d'Ascó.

Durant la jornada 'Alternatives
per un territori energètic', tots els
ponents van coincidir a assenyalar
que “el futur de l'energia a Cata-
lunya passa per les renovables”.
En aquest sentit, el director de la
Made, Jesús Benaiges, ha declarat
que “les energies renovables són
una oportunitat per al territori” i
a destacar la voluntat de “seguir
treballant” per examinar el sector

i esbrinar les oportunitats que pot
tenir per al futur econòmic de la
comarca. “A la Ribera d'Ebre, hem
de vetllar per la diversificació
econòmica, amb petites i mitja-
nes empreses de diferents sec-
tors, però no hem de renunciar
tampoc a acollir alguna gran in-
dústria del sector energètic de les
renovables”, ha explicat Benaiges.

En el mateix sentit, l'alcalde
d'Ascó i president de la mesa, Jo-
sep Maria Buixeda, ha destacat
que “el territori depèn de la in-
dústria energètica nuclear que
ha estat contraproduent per a al-
tres sectors”, i ha exemplificat
amb “la indústria agroalimentà-
ria, que no ha pogut tenir un gran
desplegament”. En aquest sentit,
però, ha destacat que "el territori

coneix la indústria energètica, i el
sector de les renovables pot ser
una bona alternativa a la nuclear.

L'HORITZÓ DEL 2050 Les jorna-
des han comptat amb la interven-
ció de Jaume Morrón, gerent de la
patronal eòlica EolicCat, que ha
destacat que “l'objectiu del govern
de la Generalitat és que l'any

2050, un 50 per cent de l'energia
que es produïsca a Catalunya siga
d'origen renovable, principalment
eòlica i fotovoltaica”.

En aquest sentit, Morrón ha des-
tacat que és un objectiu ambiciós,
i que hauria de tenir un desplega-
ment de 300 MW cada any d'ener-
gia eòlica, i 300 més de fotovoltai-
ca. I, per això, ha definit el projecte

d'implementació dels tres nous
parcs eòlics a la Terra Alta de cara
al 2018 com a “fonamental” en el
futur energètic del país.

El mateix Morrón ha definit
aquest objectiu com a “molt am-
biciós", però també “necessari”
per a reduir l'impacte de les indús-
tries contaminants i tenir un mer-
cat energètic estable. “Hem de te-
nir en compte que l'any que s'han
desplegat més parcs a Catalunya
no han arribat als 300 MW i que
només 300 MW d'energia foto-
voltaica ja són més dels que hi
ha instal·lats actualment” a
Catalunya.

Tot i això, implementant el pla
de renovables, segons Morrón, es
crearien “més llocs de treball”
dels que ofereix la indústria nucle-
ar. Calcula que hi hauria unes 720
persones al país dedicades al
manteniment dels parcs eòlics i,
de forma eventual, unes 750 tre-
ballant en el muntatge dels aero-
generadors. Una xifra que també
seria similar per a l'energia solar. ■

La Mesa d’Alcaldes de l’Energia organitza unes jornades
de debat on es planteja el desenvolupament de l’energia
renovable com un sector de futur als municipis de la Ribe-
ra d’Ebre i la Terra Alta afectats pel monocultiu nuclear.

A la imatge el parc eòlic de Vilalba dels Arcs.

Acuamed adjudica la finalització de la
descontaminació de Flix per 44 milions d’euros

MEDI AMBIENT

Flix A. P. / Redacció

L'empresa estatal Acuamed ha
adjudicat els treballs de finalització
de la descontaminació del pantà de
Flix. Després que sortís a la llum la
trama de corrupció dins aquesta so-
cietat i que es descobrís que no
s'havien extret tots els llots contami-
nats que s'havien previst, Acuamed
ha hagut de redactar un projecte de
finalització de l'obra i adjudicar-lo de
nou, amb un pressupost que supe-
rarà els 44 milions d'euros.

A principis d'any, el nou director
general d'Acuamed, Javier Baratech,
va visitar Flix i es va comprometre a
estudiar l'estat de contaminants a

l'embassament -on encara romanen
un 10 per cent dels llots que s'ha-
vien d'extreure- i ha adjudicat el final
de les obres durant l'estiu. Final-
ment, però, l'adjudicació s'ha acabat
demorant fins al passat 27 d'octu-
bre, quan es va licitar l'obra al grup
d'empreses públiques Tragsa.

Ara, l'empresa s'encarregarà de
retirar els darrers llots contaminats
de l'embassament, aplicar de nou el
procés de descontaminació i confi-
nament d'aquests i, finalment, des-
mantellar totes les instal·lacions que
s'han emprat en els últims anys,
com les plantes de tractament, de-
puració o el doble tancament de
confinament al pantà.

Segons l'adjudicació, les obres es
podrien allargar entre divuit i dinou
mesos, tot i que també es preveu la
possibilitat que es prorrogue el con-
tracte fins als 24 mesos. D'aquesta
manera, el punt final als llots conta-
minats tindria com a data límit l'úl-
tim trimestre del 2019.

El tinent d'alcalde de l'Ajuntament
de Flix, Francesc Barbero, ha asse-
gurat que està a l'expectativa "de re-
bre més informació i detalls" sobre
com serà el final de l'obra, tot i que
ha celebrat "que s'haja resolt l'adju-
dicació" i els problemes administra-
tius que envoltaven l'obra, i es pu-
guen reprendre els treballs en les
properes setmanes.

Les obres de descontaminació de
Flix van començar el març del 2013,
i es preveia que s'acabessen durant

el 2015. L'afectació de contami-
nants al riu va sortir a la llum l'any
2003. ■

Tomas
Resaltado

Tomas
Resaltado



EL PUNT AVUI
DIVENDRES, 24 DE NOVEMBRE DEL 2017 | Camp i Ebre | 31

Les obres de descontami-
nació del pantà de Flix es
reactivaran en breu. La so-
cietat estatal Acuamed ha
adjudicat a Tragsa l’ex-
tracció dels fangs tòxics
que encara s’acumulen a
l’embassament, després
de resoldre els entrebancs
administratius que difi-
cultaven la rescissió del
contracte amb FCC, que
va deixar la feina a mitges
el gener del 2016, quan va
esclatar l’escàndol de cor-
rupció a Acuamed. Con-
cretament, encara s’acu-
mulen al pantà 79.300
metres cúbics de residus
tòxics, un 10% del total
que hi havia. L’actuació
tindrà un cost de 44,6 mi-
lions d’euros (més l’IVA) i
un termini d’execució de
dinou mesos.

Tot i que el nou respon-
sable d’Acuamed, Fran-
cisco Javier Baratech, va
anunciar el mes d’abril
passat a Flix que els tre-
balls es reprendrien a l’es-
tiu, les dificultats sorgides
per rescindir el contracte
amb FCC –un cas que es va

judicialitzar– han fet im-
possible completar l’obra.
“Estem satisfets perquè
s’ha posat fil a l’agulla al
projecte, però ara recla-
mem un calendari d’obres
que sigui creïble i la garan-
tia que l’obra s’acabarà
amb totes les mesures de
seguretat necessàries”, va
explicar el primer tinent

d’alcalde de l’Ajuntament
de Flix, Francesc Barbero.

De fet, el consistori ja
ha reclamat una reunió a
Acuamed per conèixer els
detalls de l’obra i el calen-
dari d’actuació. Una tro-
bada, però, que podria re-
tardar-se fins a la consti-
tució del nou govern de la
Generalitat, ja que fins

ara les comissions infor-
matives sobre la proble-
màtica ambiental de Flix
es feien a tres bandes:
Ajuntament, Generalitat i
Estat.

Acuamed ha adjudicat
també la direcció d’obres
del projecte a l’empresa
Inypsa Informes y Proyec-
tos per 480.937 euros. ■

Acuamed adjudica les obres
pendents al pantà de Flix
a L’extracció dels 79.300 metres cúbics de fangs tòxics costarà 44,6 milions d’euros i l’executarà
Tragsa a L’Ajuntament reclama una reunió amb la societat estatal per concretar un calendari

Lurdes Moreso
FLIX

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

La frase

Els llots tòxics estan encerclats amb un mur de planxes metàl·liques ■ LLUÍS SERRAT / ARXIU

“Reclamem un
calendari creïble i la
garantia de la
finalització de les obres
de descontaminació”
Francesc Barbero
PRIMER TINENT D’ALCALDE DE
L’AJUNTAMENT DE FLIX

L’Ajuntament de Flix es mos-
tra prudent sobre els últims
informes de l’Agència Catala-
na de Residus, que constaten
l’alteració del sòl als terrenys
de l’exterior d’Ercros. Tot i
que no s’han trobat bidons
amb residus tòxics enterrats,
a l’antic abocador serà ne-
cessari que Ercros amplie la
investigació i faci un estudi de
caracterització del sòl. Els
primers estudis han detectat
la presència de metalls pe-
sants, compostos orgànics
clorats i pesticides. “Cal se-
guir investigant”, va assenya-
lar Barbero.

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

“Cal seguir
investigant els
terrenys”

El jurat popular va decla-
rar culpable dimecres al
vespre l’agent immobilia-
ri Ramon Franch de la
mort de Carme Gallart, la
veïna dels Pallaresos que
va desaparèixer el 18 de
juny del 2015. La decisió
es va prendre pel mínim
de vots possibles en un ju-
rat popular, els de set dels

nou membres, segons
van anunciar durant la
lectura pública del vere-
dicte, que es va fer a l’Au-
diència de Tarragona, on
s’ha celebrat el judici.

El jurat considera pro-
vat que el dia de la des-
aparició de la dona, de 65
anys, l’acusat va ser als
Pallaresos i no a Tarrago-
na –tal com ell va sostenir
durant el judici–, la va
abordar i va posar fi a la
seva vida en un lloc inde-
terminat. Dos dies des-
prés, segons el tribunal,
es va desfer del cadàver
de la dona durant el tra-
jecte que va realitzar fins

al Prepirineu d’Osca. L’in-
forme de les dades de tele-
fonia realitzat per part
dels Mossos d’Esquadra
va ser clau en la justifica-
ció del veredicte de culpa-
bilitat. Així mateix, el ju-
rat ha avalat el mòbil eco-
nòmic del crim pel litigi
judicial en què la víctima
l’acusava d’estafa i també
ha considerat “decisiva”

la carta que Franch va en-
viar a una amiga per dir-li
“què havia de declarar”.

La fiscalia i l’acusació
particular han sol·licitat
15 anys de presó per ho-
micidi. La defensa, que
durant la judici va defen-
sar l’absolució de
Franch,va sol·licitar la
pena mínima, de 10
anys. ■

ACN
TARRAGONA

a Set dels nou
membres del jurat
creuen provat que va
matar Carme Gallart

Franch, culpable
del crim dels
Pallaresos

Un moment del judici contra Ramon Franch, que s’ha fet a
l’Audiència de Tarragona ■ ACN

La indústria eòlica consi-
dera que els tres parcs que
s’estan tramitant a la Ter-
ra Alta, i que han aixecat
l’oposició frontal dels sec-
tors vitivinícola i turístic,
són “indispensables” per
arribar a l’objectiu del go-
vern de produir un 50% de
l’energia a Catalunya l’any
2030 a partir de renova-
bles –solar i eòlica–. Més i
tot, consideren que, a més

de ser compatibles amb
l’actual estructura econò-
mica de la comarca, és ne-
cessari obrir el debat per
ampliar les zones on es po-
den situar aquestes cen-
trals eòliques i multipli-
car-ne la instal·lació a la
Terra Alta.

La transició cap a un
model energètic més sos-
tenible i basat en les ener-
gies renovables, també
com a base de noves im-
plantacions industrials,
especialment a les Terres
de l’Ebre, va ser l’argu-
ment principal de la jor-
nada organitzada ahir a
Móra d’Ebre per la Mesa
d’Alcaldes per al Desenvo-
lupament de l’Energia. ■

ACN
MÓRA D’EBRE

La indústria eòlica
justifica els parcs de
la Terra Alta

a Considera que són
compatibles tot i el
rebuig dels sectors
vitivinícola i turístic

L’Ajuntament d’Amposta ha
presentat el pla d’actuacions
per al foment territorial del tu-
risme, que integra 14 actua-
cions destinades a millorar els
àmbits del delta de l’Ebre en
el seu terme municipal on hi
ha més afluència turística,
que són la llacuna de l’Enca-
nyissada, la Casa de Fusta i
Poble Nou de Delta. El pla dis-
posa d’una inversió de
816.000, subvencionada amb
350.000 euros amb els ajuts
de l’impost sobre estades en
establiments turístics. Una in-
versió que corregirà mancan-
ces en infraestructures, equi-
paments i serveis.■ ACN

Els Mossos d’Esquadra van
detenir dimarts un home, de
39 anys i de nacionalitat por-
tuguesa, com a presumpte
autor d’un delicte de conduc-
ció temerària sota els efectes
de l’alcohol i per haver rebut-
jat de sotmetre’s a les proves
d’alcoholèmia.L’home condu-
ïa un camió de 40 tones car-
regat fent ziga-zagues a l’AP-7.
Els agents el van localitzar a
una àrea de servei, on prime-
rament va refusar d’aturar el
vehicle. Segons la prova d’al-
coholèmia, superava en deu
cops la taxa màxima, i no va
voler repetir-la. A més, va re-
conèixer que feia 30 hores
que no dormia. ■ REDACCIÓ

Detenen un
camioner que
conduïa begut

AMPOSTA

Inversió de
800.000 euros en
turisme

TORREDEMBARRA
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http://www.aguaita.cat/noticia/10712/caldran/45/milions/18/mesos/acabar/netejar/panta/flix 

 

45 milions d’euros i 18 mesos. Estos són els diners i el temps que costarà acabar les obres de descontaminació del 

pantà de Flix. La societat estatal Acuamed ha adjudicat a l’empresa pública Tragsa les tasques de neteja per extraure 

els 79.300 m3 de llots tòxics que Ecros ha anat acumulant al llit del riu en el seu pas per Flix. 

 

Les obres van ser adjudicades del passat 27 d’octubre i, segons afirma l’alcalde del municipi, Marc Mur, “s’iniciaran 

en breu”. Tot i que es preveuen estos 18 mesos (15 d’execució d’obra i 3 per a la redacció del projecte), en el 

contracte -publicat per Acuamed a la seua pàgina web- també consta una pròrroga per períodes mensuals uns un 

màxim de 6 mesos en el cas que es necessités. 

 

Mur s’ha mostrat “satisfet” per la notícia ja que “sembla que de manera definitiva es netejarà completament el pantà”. 

“S’han fet uns treballs molt acurats i totes les administracions tenen la voluntat que, després d’esta actuació, 

l’embassament quede completament net i en perfecte estat”, ha afirmat l’alcalde, tot subratllant que “El ministeri està 

obrant amb la màxima transparència” i que es tenen “totes les garanties què quedarà completament net”.  

 

http://www.aguaita.cat/noticia/10712/caldran/45/milions/18/mesos/acabar/netejar/panta/flix
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L'empresa estatal Acuamed 
ha pogut resoldre les traves 
administratives que 
bloquejaven l'adjudicació de 
la fase final de la 
descontaminació química de 
l'embassament de Fix, 
aturada des del passat mes 
d'abril quan es va rescindir 
el contracte a Foment de 
Construcciones y Contratas 
(FCC) per haver donat 
abans d'hora l'obra de 
neteja del pantà per 
acabada. 
  
ACN| 
Com confirma el document 
d'anunci d'Acuamed, 
s'adjudica per 44,65 milions 
d'euros la descontaminació 
química pendent, amb un 
termini d'execució de 19 

mesos però sense calendaris concrets, que és la demanda sobre la qual insisteix l'Ajuntament. L'empresa estatal 
també ha adjudicat la direcció d'obra. Se n'encarregarà Inypsa Informes i Proyectos, per 481.000 euros, i amb uns 
terminis de 15 mesos per executar l'obra i 3 mesos per liquidar-la. 
  
Un cop es va rescindir el contracte amb la constructora FCC, el passat mes d'abril, des de Flix, el director general 
d'Acuamed, Francisco Javier Baratech, ja va avançar que seria, justament Tragsa l'encarregada de determinar l'estat 
del material d'extracció que quedaven a les instal·lacions del pantà i del tablestacat que confina la zona d'aigües 
contaminada, per crear un informe per establir quin era el punt de partida d'aquest final d'obra pendent.  
L'empresa estatal va apuntar que els sobrecostos de reubicar la maquinària i el material per a l'extracció dels llots 
tòxics que es va retirar quan no tocava, haurà d'anar a càrrec de FCC i que seria molt probable que fos amb un 
procés d'arbitratge, posterior a la investigació judicial que hi ha oberta, la manera com es determinaran possibles 
indemnitzacions per haver donat abans d'hora l'obra de neteja del pantà per acabada.  

El trencament amb FCC s'ha encallat més enllà de la pròrroga del contracte, de 3 mesos i mig, que es va preveure a 
la primavera, i no s'ha pogut tirar endavant la nova adjudicació fins que aquest tràmit no ha estat tancat. Sense 
valorar la capacitat tècnica ni la conveniència que els treballs s'encomanin ara a Tragsa, l'alcalde accidental de Flix, 
Francesc Barbero, ha celebrat que s'hagi resolt el problema administratiu, que ha estat "complex", per "poder donar 
relleu a l'obra".  

L'adjudicació es va comunicar fa uns dies al consistori flixanco. "Com a mínim és un primer pas necessari per 
reprendre l'obra i establir calendaris fiables. Després de la paràlisi del darrer any, està be resoldre una de les 
principals incògnites i que quedi aïllada. La resta són els detalls i el calendari que esperem tenir en uns dies o 
setmanes", ha insistit.  

Barbero ha apuntat que caldrà reunir la Comissió de Seguiment que formen la Generalitat, l'Ajuntament de Flix i 
l'empresa estatal. "Més aviat que tard Acuamed vindrà al territori però desconeixem si abans de final d'any hi haurà 
alguna actuació o només es un tràmit administratiu i el seu calendari es posar-s'hi més endavant", ha explicat.  

També ha reconegut que caldrà "resoldre alguna qüestió política" per reprendre els contactes de totes les parts amb 
"normalitat". "Ara ens tornem a posar a la feina però segurament que la situació política, amb la Generalitat 
intervinguda, tampoc és el millor escenari per començar a treballar, quan hi ha organismes com l'ACA que intervenen 
en el seguiment. Continuem a l'espera de calendaris i d'una trobada amb ells", ha explicat l'alcalde accidental de Flix.  
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