
 

Els treballadors d'Ercros a Cardona es 
mobilitzaran per evitar-ne el tancament 
La primera protesta serà el 12 d'agost amb una marxa lenta de vehicles des de Sallent fins a Cardona 
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ACN | CARDONA Els treballadors de la planta 

d'Ercros a Cardona han organitzat una marxa 

lenta el proper 12 d'agost per protestar en contra el 

possible tancament de la fàbrica bagenca, on hi 

treballen 35 persones. La protesta es farà a la tarda i 

la marxa lenta de vehicles anirà des de Sallent fins a 

Cardona per les carreteres C-25 i C-55. Segons ha 

detallat a l'ACN el delegat sindicat de la planta, Josep Maria Peña, aquesta serà la primera d'un seguit 

de protestes que es duran a terme al llarg de l'agost i que consistiran en concentracions i talls de 

carretera. Segons Peña, tot i que l'empresa encara no ho ha comunicat oficialment, "el tancament de la 

planta és gairebé inevitable" i, per això, "ens mourem per evitar-ho". 

L'empresa química Ercros ha anunciat la seva marxa del municipi ebrenc de Flix pel 2017 i també la 

seva intenció d'abandonar l'activitat a Cardona, tot i que aquesta última decisió encara no l'ha comunicat 

oficialment. Davant d'aquesta situació, els treballadors de la planta de Cardona s'han organitzat per dur 

a terme diverses mobilitzacions per fer visible la seva problemàtica. Segons el delegat sindical a Ercros, 

Josep Maria Peña, la primera protesta tindrà lloc el 12 d'agost a la tarda. Serà una marxa lenta de 

vehicles des de Sallent fins a Cardona. Al llarg de l'agost, però, els treballadors tenen intenció de fer 

altres marxes i talls de carretera, tot i que encara s'han de concretar. 

Segons Peña, en el moment que la química Ercros hagi segellat un contracte amb el distribuïdor de sal 

'vacuum', "el més probable és que faci oficial el tancament de la planta de Cardona". Davant d'això, ha 

dit Peña, "ens mobilitzarem per evitar aquest possible tancament". De fet, el delegat sindical ha titllat la 

situació actual de "caòtica", ja que "el fet que l'empresa no digui clar els seus plans de futur crea 

incertesa entre els treballadors". 

El responsable sindical veu injustificat el tancament de la planta de Cardona davant dels comptes 

positius de l'empresa Ercros, que el primer semestre de l'any ha tingut uns beneficis de 19,6 milions 

d'euros. Per Peña, el tancament seria un cop molt dur pel municipi i la comarca del Bages, ja que, tot i 

que directament l'empresa dóna feina a 35 persones, "indirectament són moltes més". 

D'altra banda, Peña també ha volgut agrair el suport que han rebut els treballadors per part de 

l'Ajuntament de Cardona i el seu alcalde, Ferran Estruch. "Des de l'Ajuntament s'ha fet una feina 

impressionant", ha expressat el delegat sindical. De fet, el batlle cardoní es va reunir fa tot just una 

setmana amb l'alcalde de Flix, Marc Mur, per reclamar a l'empresa Ercros que assumeixi els seus 

passius ambientals i restitueixi els residus i problemes de contaminació que ha generat la seva activitat 

econòmica. També exigeixen a la Generalitat que vetlli per aquesta reparació ambiental i concreti 

mesures per dotar d'alternatives econòmiques els dos municipis. 

http://www.regio7.cat/


A Cardona, Ercros explota des del 2008 el runam salí de la terrera vella, però la intenció de 

l'empresa és arribar a un acord amb el grup ICL per comprar sal 'vacuum'. Es tracta de la sal que es 

començarà a produir a Súria, que és més pura, i, per tant, reduiria el cost de producció de clor. 

Actualment a la terrera vella hi queden 4,5 tones de runam salí. Segons els càlculs del consistori de 

Cardona, amb el ritme d'extracció actual, tot el material que encara hi ha es podria retirar en un termini 

d'entre 10 i 12 anys. 

 


