
 
La Generalitat ha reclamat a Ercros el nou pla de 
restauració per al runam de Cardona 
La demanda l'ha fet explícita l'alcalde cardoní aquest dimarts en un acte reivindicatiu conjunt 
amb el de Flix 
David Bricollé Cardona 29.11.2016 | 15:33 

Els alcaldes de Flix i Cardona, primer i segon per l´esquerra, en la trobada mantinguda 

aquest dimarts Marta Pich 

La Generalitat ha reclamat a Ercros que presenti un nou pla de 
restauració per al runam vell de Cardona, atenent a la demanda 
manifestada reiteradament pel seu alcalde, Ferran Estruch, que 
havia fet explícit que la companyia tenia aquest pla caducat des 
del 2011. La petició la va formalitzar el govern català per escrit fa 
poc més d´una setmana, i a partir d´aquest moment la companyia 
té sis mesos de termini per donar-hi resposta i presentar la seva 
proposta. 

Estruch ha fet explícit aquest fet en un acte aquest dimarts al migdia davant del runam que Ercros té en explotació. Activitat, 
però, que l´empresa podria deixar en els propers mesos, la qual cosa ha aixecat l´alarma al municipi des de fa mig any. 
Tanmateix, el batlle ha posat de manifest també el seu temor que la Generalitat sigui tèbia en l´exigència d´aquest pla, i que 
es limiti a una actuació de restauració que no inclogui la retirada total de tota la sal que hi ha acumulada (uns 4,5 milions de 
tones). 

En aquest acte, l´alcalde cardoní ha estat acompanyat pel seu homòleg de Flix, Marc Mur, població on també Ercros té una 
activitat que ha anunciat, en aquest cas sí oficialment, que cessarà a final del 2017. Com a Cardona, en aquest cas també 
preocupa que la companyia no acabi assumint «els deures ambientals que té contrets» en forma de residus que s´haurien 
de retirar. 

Tots dos batlles han posat en relleu que malgrat les problemàtiques no són idèntiques, sí que els uneix el fet de trobar-se 
«davant una gran companyia que vol cessar la seva activitat en unes poblacions de les quals ha tret molts beneficis, i de les 
que en vol marxar sense resoldre el passiu ambiental». Però, sobretot, el fet que valoren que un altre dels actors, en aquest 
cas la Generalitat, no està actuant amb prou contundència davant Ercros per reconduir aquesta problemàtica i les que se´n 
poden derivar. «Som dos municipis petits que ens sentim sols contra una gran empresa, que no està rebent prou exigències 
per part de la Generalitat, que és qui ha de fer complir els deures ambientals», deia Marc Mur. Hi afegia que «ens està 
costant molt traslladar a la Generalitat que Ercros assumeixi les seves responsabilitats ambientals i socials». 
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