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L’Agència de Residus reprèn
dimarts els sondejos al sòl
a La comissió d’experts avala el pla de treball als cinc punts de l’exterior d’Ercros
on s’han detectat elements metàl·lics a Es faran 20 sondejos i 67 prospeccions
Lurdes Moreso
FLIX

La comissió d’experts sobre la problemàtica ambiental de Flix i l’Agència
de Residus de Catalunya
(ARC) han consensuat el
pla de treball al sòl dels
cinc punts de l’exterior del
recinte d’Ercros on hi ha
indicis de contaminació.
Després que l’ARC decidís
dimarts passat aturar els
treballs a petició del grup
de treball de sòls contaminats i de l’Ajuntament de
Flix, ahir el govern i els experts van acordar que es
facin 20 sondejos i 67
prospeccions als emplaçaments on els estudis geofísics han determinat que hi
ha elements metàl·lics enterrats. “Els treballs es
van aturar a petició dels
experts; després d’aclarir
tots els seus dubtes, s’ha
pactat un calendari d’actuació”, va explicar la secretària de Medi Ambient,
Marta Subirà, que presideix la comissió d’experts.
Amb tot, els treballs que es
duran a terme al sòl seran
els previstos inicialment

La segregació de
Medinyà, a mig camí
El procés de segregació dels
municipis de Medinyà i Sant
Julià de Ramis, gairebé dos
anys després de la seva aprovació pel Parlament (el 4 de
juny del 2015), està encara
lluny de ser una realitat. Dos
entrebancs del govern de l’Estat en són els motius. Per una
banda, el fet que el govern del
PP a Madrid presentés el
març del 2016 al Tribunal
Constitucional un recurs contra la creació del municipi de
Medinyà –el Parlament va assegurar posteriorment que ju-

rídicament aquest recurs no
implicava aturar el procés de
segregació–. Per altra banda,
que s’hagin negat a inscriure
Medinyà en el registre estatal
d’ens locals. Aquests dos fets
van despertar el temor a Sant
Julià de Ramis sobre la capacitat legal de Medinyà de generar actes jurídics que afectin tercers (atorgament de llicències urbanístiques, aprovació de factures, atorgament
de subvencions, aprovació de
convenis, empadronaments,
tributs i taxes...). ■ J. N.
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Ercros ha iniciat el sanejament del sòl al recinte fabril ■ L.M. / ARXIU

La frase

—————————————————————————————————

“Els treballs es van
aturar a petició dels
experts i ara s’ha
acordat el pla de
treball”
Marta Subirà
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per l’ARC.
Els sondejos i les prospeccions del sòl es reprendran dimarts que ve amb
la previsió que s’allarguen
durant quinze dies. “Una

vegada disposem del resultat dels treballs d’anàlisi
del sòl, on hi ha sospites de
contaminació, es comunicaran al grup de treball de
sòls contaminats perquè
concreten què s’ha de fer
per netejar el terreny”, va
manifestar l’alcalde de
Flix, Marc Mur. Fins ara
s’han dut a terme vuit sondejos, però no s’ha concretat quin tipus de material
s’ha trobat. Tant la secretària de Medi Ambient
com l’alcalde van valorar
positivament la reunió
d’ahir de la comissió. ■

Acuamed
s’incorpora al
grup de treball
—————————————————————————————————

La comissió d’experts, que es
va reunir a Barcelona, va
acordar la incorporació de la
societat Acuamed al grup de
treball d’aigua, que fa un seguiment de la descontaminació del pantà. “Encara hi ha
un 10% dels llots tòxics i serem exigents perquè es completi aquesta feina”, va dir la
secretària de Medi Ambient.

LLEIDA

El Museu de Lleida catalogarà
ceràmiques de Bellpuig
El Museu de Lleida ha rebut en
dipòsit més de 1.600 objectes
ceràmics trobats durant les excavacions dutes a terme a l’església parroquial de Sant Nicolau de Bellpuig entre els anys
1969 i 1972. La majoria dels objectes són plats i es creu que

s’utilitzaven per donar l’extremunció als malalts. “Les famílies portaven al mossèn un dels
seus millors plats per dipositar
l’oli sagrat amb què untava el
malalt i després, perquè no pogués ser utilitzat més, el trencava i el duia a l’església. ■ ACN
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PALAFOLLS

Vol que Mas
Reixach triï entre
Palafolls i Tordera

MANRESA

Estefanell decideix
prioritzar la ciutat
a Explica que no ha

parlat fins ara per “no
enterbolir” la decisió
de ERC

Carmina Oliveras / TLB
MANRESA

Ho té decidit. Mireia Estefanell fa un pas al costat i
accepta no ser al nou cartipàs del govern local de
Manresa. D’aquesta manera, la republicana prioritza “la ciutat” malgrat
assegurar que ni ella ni
ERC estan d’acord amb la
decisió de l’alcalde, Valentí Junyent, que fa deu dies
li va retirar les competèn-
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Un instant de l’assemblea d’ERC de dimecres a Manresa, amb
Ramon Fontdevila i Mireia Estefanell a primer terme ■ ERC

cies pel cas de la gravació a
Bonvehí.
En declaracions a
aquest diari, Mireia Estefanell va assegurar ahir
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que, si no ha parlat fins
ara, ha estat per “no enterbolir” ni la decisió que havia de prendre ERC ni el
funcionament del govern

local. Un cop l’assemblea
local va decidir mantenir
el pacte amb CDC [vegeu
l’edició d’ahir], Estefanell
s’ha sentit més alliberada
per explicar-se: “El meu
compromís amb la ciutat i
el país no està en discussió
i sé que el projecte de ciutat passa per davant de
personalismes malgrat
que Junyent hagi trencat
l’acord, perquè jo no era
primera tinenta d’alcalde
perquè ell em tingués confiança, sinó perquè així es
va establir en el pacte” que
els dos grups van signar el
2016.
Passada la tempesta, va
afirmar que ara toca “treballar conjuntament [amb
CDC]”. “No podem malbaratar l’esforç que s’ha fet.”
A més, va confirmar que
continuarà com a regidora
i com a cap del grup d’ERC
a l’Ajuntament. ■

L’alcalde de Palafolls, Valentí
Agustí (PSC), va anunciar als
micròfons de Ràdio Tordera la
voluntat de convocar una
consulta entre els veïns del
nucli de Mas Reixach perquè
decideixin a quin dels dos municipis volen pertànyer: Palafolls o Tordera. ■ T. M.
—————————————————————————————————

REUS

Dos detinguts
per tràfic de
medicaments
Els Mossos han detigut un home i una dona, tots dos de nacionalitat espanyola i veïns de
Reus, per haver falsificat presumptament receptes i traficar
amb medicaments amb efectes hipnòtics. A la investigació
es va detectar que havien
aconseguit prop de 5.000
comprimits de benzodiazepines, un ansiolític. ■ ACN

VIC / MANRESA

Tres detinguts en
la investigació del
Club Patí Vic
La investigació engegada ara
fa un any pel jutjat número 2
de Vic que va destapar un seguit d’irregularitats en la
comptabilitat del Club Patí Vic
va viure ahir un nou capítol.
Agents dels Mossos es van
presentar al matí a l’habitatge
de l’expresident de l’entitat vigatana Miquel Altimiras i, després d’endur-se diverses caixes amb documents van detenir el que va ser màxim dirigent del club durant dotze
anys. En paral·lel, la policia catalana també va fer una intervenció a la gestoria Busquet
de Manresa, on van practicar
una segona detenció. ■ G. F.

