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L'alcalde de Cardona es mobilitza
amb els treballadors d'Ercros
davant la seu de l'empresa a
Barcelona
Ferran Estruch reclama a la Generalitat un pla de restauració mediambiental molt
exigent per donar viabilitat a la continuïtat de la planta de sal

Ferran Estruch amb treballadors d'Ercros en la porta d'accés de l'edifici on s'ha fet la junta general
d'accionistes d'Ercros | Josep Molina

Ferran Estruch, alcalde de Cardona, i un grup de treballadors de la planta de sal d'Ercros a
Cardona, s'han concentrat davant l'edifici de Barcelona on Ercros ha celebrat aquest dimarts la
junta general d'accionistes extraordinària convocada el passat 7 d'octubre per la direcció de la
companyia. Estruch ha reclamat a la direcció de l'empresa química que concreti la seva posició
sobre el futur de la planta i ha exigit a la Generalitat que redacti un nou pla de restauració que
sigui econòmicament molt exigent en la neteja mediambiental per donar viabilitat a la continuïtat de
la companyia i evitar el tancament. El residu salí que encara resta a Cardona se situa en quatre
milions de tones. Cal recordar que l'empresa ha quintuplicat els seus beneficis aquest any.

Estruch ha defensat que la millor manera d'eliminar el residu salí que encara resta a Cardona
produït per l'activitat d'Ercros és la continuïtat de l'activitat de la planta. Amb aquesta activitat, la
sal de Cardona s'anirà reduint garantint el manteniment dels més de 50 llocs de treball de la
planta, 35 directes i 20 d'indirectes. 

L'alcalde de Cardona ha anunciat que en el transcurs d'aquesta tarda del dimarts es celebrarà una
taula de treball amb representants del Departament d'Empresa, de la delegació del govern
espanyol a Catalunya i de les direccions generals de Mines i Energia. 
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Estruch ha anunciat que en aquesta reunió exigirà a la Generalitat la redacció d'un nou pla de
restauració de la mina de Cardona que obligui a Ercros a l'eliminació del residu salí. La solució
passaria per fer un pla de restauració molt exigent econòmicament per Ercros per permetre per
costos la continuïtat de l'activitat de la planta. 

Mentre es mantingui l'activitat de la planta, la sal, en l'actualitat matèria primera per a la fabricació
de clor de la planta de Covestro a Tarragona, es podrà anar eliminant, cosa que permetrà el
manteniment dels llocs de treball i l'eliminació del residu. 

Estruch ha defensat la necessitat de mantenir l'activitat de la companyia química a Cardona i
més després que en els primers nou mesos d'aquest any hagi obtingut un benefici de 27 milions
d'euros, cosa que multiplica per cinc els beneficis en el mateix període de l'any passat. 

En el transcurs de la junta general extraordinària un dels accionistes ha reclamat a la direcció de la
companyia el no tancament de la planta de Cardona.
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