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E
l desastre d’Ercros-Erkimia i
els seus predecessors a Flix
(Ribera d’Ebre), la Txernòbil
química i radioactiva catalana
–un fet denunciat durant anys

pels ecologistes–, ha causat un fort im-
pacte en l’opinió pública, fins no fa gaire
mobilitzada per aturar el transvasament
de l’Ebre, però en aquests moments de
govern tripartit silenciada perquè «ara no
toca». Si el nou Estatut de què tant es
parla no contempla la gestió exclusiva de
tots els recursos hídrics catalans –el 80%
dels quals són gestionats per la Confede-
ración Hidrográfica del Ebro (CHE) des de
Saragossa–, inclòs el domini públic mari-
timoterrestre de les nostres costes –ges-
tionat des de Madrid pel Ministerio de
Medio Ambiente–, poc podrem avançar
cap a la nostra sobirania i, en canvi, con-
tinuarem amb l’«anar fent» d’aquesta au-
tonomia regional que ens ha tocat en
(des)gràcia, encara més ara després de
saber-se que l’Estat també es vol quedar
la gestió de les infraestructures de les
conques internes que gestiona  la Gene-
ralitat de Catalunya mitjançant l’Agència
Catalana de l’Aigua (ACA).

CORNUTS I PAGAR EL BEURE

I és que, efectivament, sense sobirania di-
fícilment hi pot haver nova cultura de l’ai-
gua. Que li ho preguntin, si no, al conse-
ller del Departament de Medi Ambient i
Habitatge (DMAH), Salvador Milà, que a
mitjans juliol, amb motiu de la signatura a
Madrid de les rescissions contractuals al
transvasament de l’Ebre, inclòs al Plan
Hidrológico Nacional (PHN) del PP, va ser
informat per Juan José López Martos,
president d’Aguas de las Cuencas
Mediterráneas, S.A. (Acumed, hereva di-
recta de Trasagua, l’empresa pública que
el PP va crear per transvasar l’Ebre i que
el PSOE ha transformat per construir
dessaladores), i per Adrián Baltanás, di-
rector general d’aquesta nova societat es-
tatal des del passat 7 de juliol, que les
obres previstes a Catalunya en el reial de-
cret de 18 de juny, de modificació de la
Llei 10/2001, del PHN, anirien a càrrec
d’Acumed. La resposta de Milà, en forma
de carta, ha estat informar a la ministra
Narbona (vegeu el «Reservat» de la pàgi-
na 7 d’El Triangle)  que ha donat ordres al
gerent de l’Agència Catalana de l’Aigua,
Jaume Solà, perquè «no continuï els con-
tactes» amb el Ministerio de Medio Am-
biente (MIMAM) ni amb Acumed i que ha
informat al president Maragall de la gra-
vetat política dels fets, que a la pràctica
significava la fi de l’autonomia política
quant a la gestió hidràulica, que  recau en
l’ACA. De fet, significaria gairebé l’extinció
de l’ACA –que passa un mal moment fi-
nancer (ha hagut de tirar mà d’un crèdit
extraordinari per fer front a les grans in-
fraestructures que gestiona i a la política

de «terra cremada» de l’anterior Govern
de CiU)– i significaria, també que, si s’a-
plicava –com pretenen ara des de Ma-
drid– un sistema de finançament similar
al transvasament de l’Ebre, ja previst en
l’antic PHN del PP, els catalans acabarí-
em pagant les infraestructures del Sud
d’Espanya i dels nostres germans del Pa-
ís Valencià.

El reial decret esmentat preveu fins a
18 actuacions prioritàries i urgents en les
anomenades conques internes de Cata-
lunya, és a dir, les que depenen directa-
ment de l’ACA: la nova dessaladora de
Barcelona, l’ampliació de la dessaladora
de la Tordera i diverses actuacions al Llo-
bregat, al Besòs, al Cardener i al Ter. Es-
tem parlant d’una despesa total d’un 540
milions d’euros, segurament la clau de la
renúncia que es pretén que assumeixi el
conseller Milà i el Govern tripartit català. 

No deu ser casual, doncs, que el fla-
mant director general d’Acumed, l’engi-
nyer de camins Adrián Baltanás –antic
director general d’Obres Hidràuliques en
l’anterior govern del PSOE–, hagués tre-
ballat a Inypsa (Ingeniería y Proyectos,
SA) amb Joan Compte, actual director de
Depurbaix, l’altra societat estatal que ja
s’ha fet càrrec, passant la mà per davant
la cara de l’ACA, de la construcció de la
depuradora del Baix Llobregat i de l’am-
pliació de la del Besòs, al Fòrum. En
aquest sentit, cal tenir en compte que la
rescissió de contractes del transvasa-
ment de l’Ebre significa a la pràctica que
les indemnitzacions previstes a les em-
preses adjudicatàries es traduiran en els
nous projectes previstos per Acumed
(fins a 20 dessaladores, per exemple, a
tot l’Estat). 

Però no només es manlleva la capa-
citat de gestió i execució d’obres, sinó
que fins i tot, sota l’excusa que són obres
d’interès general, el Govern espanyol
se’n vol reservar, també, la tramitació i
la declaració d’impacte ambiental, amb
què la Conselleria de Medi Ambient i
Habitatge pot arribar a convertir-se en
un mer espectador no de la nova cultu-
ra de l’aigua, sinó de la vella espoliació
imperial espanyola...

L’ESTAT VOL EXECUTAR TOTES LES INFRAESTRUCTURES HIDRÀULIQUES CATALANES ALTERNATIVES 
AL TRANSVASAMENT DE L’EBRE SENSE COMPTAR AMB LA GENERALITAT DE CATALUNYA

La «descoberta» –coneguda, però
silenciada, des de 1997– de milers
de tones d’abocaments tòxics i ra-

dioactius a la llera de l’Ebre a Flix, pro-
duïdes per la indústria Erkimia (Ercros)
–subvencionada pel Govern de CiU–, po-
sa el dit a la nafra del suposat nou Esta-
tut, ja que la responsabilitat última d’a-
quest ecocidi recau en la Confederación
Hidrográfica del Ebro, que és la que de-
cideix sobre molts dels nostres rius (la
Noguera Pallaresa, la Noguera Riba-
gorçana, el Segre i l’Ebre i tota la resta
dels seus afluents des de Mequinensa),
en el Consejo de Seguridad Nuclear
–que no ha legislat aquest tipus d’abo-
caments radioactius–, però també en
tots els Govern de CiU, especialment en
els exresponsables de Medi Ambient i
en una figura clau del Departament
d’Indústria, l’exconseller Antoni Subirà,
l’informe favorable del qual va impedir el
processament per delicte ecològic dels
capitostos de la planta d’Erkimia. Tots
ells –i també l’Endesa que dirigia el
franquista Martín Villa– han permès que
aquesta amenaça tòxica plani en la sa-
lut dels catalans com el pitjor dels mal-
sons que podien viure a l’inici del segle
xxi –si no es que ja ho ha fet, com va
ocórrer amb la descoberta de mercuri a
les aigües potables de Tarragona ara fa
dos anys. Tanmateix, Ercros pretén ren-
tar-se les mans pel que fa a la despesa
de descontaminació i el conseller Milà li
riu la gràcia, tot bandejant qualsevol ac-
ció penal, que és el que s’escauria, com
ja han manifestat diverses organitza-
cions ecologistes que han anunciat una
iniciativa popular per demandar els res-
ponsables d’aquest desastre, entre les
quals Ecologistes en Acció i Els Verds-
Alternativa Verda (EV-AV). EV-AV ja va
denunciar el 1986 que a la fàbrica Cros
de Flix es continuava fabricant i emma-
gatzemant PCB (policlorobifenils), quan

ja era vigent la prohibició de la seva fa-
bricació a tota la Unió Europea. De fet,
just 20 anys després d’una inciativa
semblant d’aquesta organització, quan
es va exercir l’acció penal popular contra
l’empresa FECSA pels abocaments d’ò-
xids de sofre sobre els ecosistemes del
Portet (Alt Berguedà), a la central tèrmi-
ca de Cercs (setembre 1984) –va supo-
sar la primera condemna per delicte
ecològic de l’Estat espanyol–, ara es tor-
narà a emprar aquesta figura legal amb
una querella per delicte ecològic contra
els directius d’Erkímia i d’Ercros, i per
complicitat en delicte ecològic de tots
els organismes de les administracions
que, assabentats de la situació, no han
pres les mesures necessàries per ga-
rantir la salut de les persones i dels sis-
temes naturals. Tot plegat, suposaria
que caldria, ara mateix, deixar d’abocar
qualsevol mena de «residu» procedent
de la planta Erkímia al riu Ebre –o a un
abocador no especial al mateix terme
de Flix, com sembla que ocorre ara– i
reconvertir els processos productius de
la fàbrica a processos productius de ci-
cle tancat i de residu zero. L’Administra-
ció hauria de fer efectiu l’aïllament dels
sediments acumulats al riu perquè no
entrin en contacte amb els sistemes na-
turals i inciar un procés de «bioguari-
ment» de l’indret on hi ha acumulats els
sediments, en què es contempli la neu-
tralització de tots els productes tòxics. 

De fet, ens trobem davant una oportu-
nitat única: transformar un greu problema
industrial de contaminació en una oportu-
nitat de transformació radical del procés
industrial que l’ha causat. Aquesta hauria
de ser la política del nou Govern català: re-
cuperar la salut dels sistemes naturals,
destarotats per la dèria de produir d’es-
quena a la natura, i fer-ho tot emprant els
mecanismes que la mateixa natura ens
mostra i ens posa al nostra abast.

Les lliçons de Flix


