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DIJOUS
16 DE SETEMBRE DEL 2004 37Cosesde lavida SOCIETAT el Periódico

Salvador Milà
EDAT 88 51 ANYS

PROFESSIÓ 88 LLICENCIAT EN DRET,

ESPECIALITZAT EN DRET ADMINISTRATIU I

URBANÍSTIC

CÀRREC 88 CONSELLER DE MEDI

AMBIENT I HABITATGE

«Ercros té una
responsabilitat moral»

33 Milà, ahir, al seu despatx.

3 L’AVALUACIÓ

«L’abocament de Flix és
el problema mediambiental
més complex de Catalunya»

3 EL RISC

«Els sediments són com un
terròs de sucre dur. Soluble
però difícil de dissoldre»

M. CONESA / A. MADRIDEJOS
BARCELONA

Salvador Milà coneixia l’informe
sobre els residus tòxics dipositats
al pantà de Flix, davant la seu de
l’empresa Erkimia, l’actual Ercros,
des que va prendre possessió del
càrrec el desembre passat. Va ad-
vertir a totes les administracions
involucrades en l’Ebre i a l’empre-
sa que s’havia de fer alguna cosa,
però no tots van estar disposats a
encarar el problema.

–¿Com va reaccionar l’empresa?
–Vam tenir una reunió a finals de
febrer o primers de març. Van dir
que els residus no eren perillosos i
volien deixar les coses com esta-

ven. Tot al contrari del que pensa
Medi Ambient: són potencialment
perillosos i s’ha d’actuar sobre
aquest materials.

– Ercros al.lega que durant anys no
hi va haver una normativa que obli-
gués a tractar els residus.
–Però segur que les empreses ja
veien en aquella època que feien
una cosa que tindria efectes nega-
tius. Els coneixements sobre física i
química no són tan nous.

– Però, ¿l’empresa és culpable?
–Té una responsabilitat moral. La in-
formació la posarem en mans del fis-
cal i serà ell qui decidirà si hi ha res-
ponsabilitat penal o civil. En tots dos
casos, la prescripció hi tindrà un pes
important.

–¿I quina administració és respon-
sable del control deficient?
–És una responsabilitat compartida
per totes, des de les que vetllaven
per la indústria nuclear fins a les
que s’encarregaven de la política hi-
drològica i que permetien llançar re-

sidus al riu. ¿Com es va poder con-
sentir no als anys 50, sinó als 70 i 80,
que les empreses no tinguessin més
sensibilitat en aquests assumptes?

–I ara, ¿ja hi ha normativa perquè
això no torni a passar?
–Tant a Europa com a Espanya enca-
ra hi ha a hores d’ara una gran am-
bigüitat sobre els residus que acu-
mulen radioactivitat d’origen natu-
ral. No hi ha límits, ni tampoc ín-
dexs. No se sap quan s’han de decla-
rar ni quina mena de protocol s’ha
de seguir en el seu tractament.

–¿I a Flix, concretament, ¿quins pe-
rills hi ha?
–Perill radioactiu, no. El que fa l’es-
tudi del CSIC és advertir del risc po-
tencial que els residus es mobilitzin
i avancin aigües avall. Si busquéssim
al fons de l’embassament de Mequi-
nensa o de Riba-roja, possiblement
també hi trobaríem residus de tot ti-
pus, però estan confinats de tal ma-
nera que ni una gran avinguda els
remouria. En canvi, a Flix són al late-
ral i per tant en contacte amb el cor-

rent. Jo diria que els residus de Flix
són com un terròs de sucre molt
dur, soluble però difícil de dissol-
dre. Hi ha retenció, però no absolu-
ta. I un dia, per qualsevol cir-
cumstància, es podrien mobilitzar.

–Alguna cosa s’haurà de fer.
–És clar. No sabem si un confina-
ment o bé una retirada, però algu-
na cosa. Sembla que com menys es
remoguin els sediments, millor,
però els polítics no hem de fer de
científics. Potser al final es trobarà
una solució intermèdia.

–¿Què es farà pròximament?
–Primer, constituir una comissió
tècnica de seguiment formada per
científics escollits per les diferents
administracions. Hauran d’elabo-
rar un avantprojecte que inclogui
un informe molt més detallat i
possibles solucions. Ha de treballar
ràpid. El projecte ha d’arribar a la
Unió Europea abans del maig del
2005, perquè és l’últim moment
per presentar projectes suscepti-
bles de beneficiar-se de fons regio-
nals d’ajuda.

–¿Flix és el problema mediam-
biental més greu de Catalunya?
–Com a mínim, és el més complex,
ja que barreja una gran quantitat
de residus i a més a més en un
mitjà aquàtic. I al darrere vénen
Súria i Sallent, amb els residus sa-
lins. En tones, són fins i tot més.H
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