
L’empresa que pretén posar en
marxa un dipòsit de bales provi-
nents d’ecoparcs a Sant Mateu de
Bages, Efienergia, va sostenir ahir
que es tracta d’una «restauració
d’un espai degradat per l’activitat
extractiva d’argila», però va reco-
nèixer que el que el fa viable és el
negoci de la deixalla, ja que els di-
ners arribaran del cost de deposi-
ció de les bales de residus.

És a dir, que si el forat que va dei-
xar l’activitat extractiva a la Vinya
del Tot (que ha comprat Efiener-
gia) no s’omple amb aquestes ba-
les (que són residus inorgànics
no recuperables embalats), no hi
hauria negoci i, per tant, «no in-
vertiríem tres milions d’euros en la
seva restauració», va dir ahir l’em-
presari bagenc Lluís Basiana, res-
ponsable d’Efienergia.

El projecte ha tingut defensors
i detractors des del seu inici i ha ge-
nerat un debat ciutadà, sobretot
dels veïns de Callús, que tindrien
el dipòsit a tocar del seu terme mu-
nicipal. D’entre les moltes qües-
tions que s’han posat sobre la tau-
la hi ha la de saber si el projecte te-
nia com a objectiu restaurar una
argilera o instal·lar un abocador.
Ahir, Efienergia va fer una roda de
premsa per explicar el projecte
de manera pública i Basiana va as-
segurar que, «al final del tot, aca-
barà sent un dipòsit de residus».
L’empresari va remarcar que «la
paraula abocador va quedar fora
del lèxic del nostre sector el 1997».

Basiana va explicar que el pro-
jecte s’està tramitant sota el títol de
«restauració d’activitat extractiva
d’argila mitjançant el rebliment
amb bales de materials adequats»
i que aquests «materials adequats»
són «materials provinents d’eco-
parcs» que «coincideix que acaben
anant a dipòsits de bales». Dit al re-
vés, «és un dipòsit de bales que ser-

veix per restaurar» l’argilera. Ba-
siana va afegir que «evidentment,
tenen codi de residus (les bales) i
per tant es converteix en un dipò-
sit de residus».

L’explicació xoca amb l’argu-
ment que va fer servir l’Ajuntament
de Sant Mateu per a desestimar les
al·legacions en contra del projec-
te, que a grans trets qüestionaven
la possible contaminació del sub-
sòl, dels aqüífers i de l’aire, així com
les afectacions que pot tenir en el
trànsit el pas constant de camions.

El consistori va tombar les al·le-
gacions adduint que no es tracta-
va d’un abocador (a cel obert) ni
d’un dipòsit (omplert i tapat), sinó
del «rebliment d’una activitat ex-
tractiva». A més, donava a enten-
dre que el material que prové d’un
ecoparc «no apareix definit clara-
ment ni en la legislació espanyo-
la ni en la catalana» com a «residu».

En la presentació del projecte,
que aquest diari ja ha anat expli-
cant, Basiana va remarcar que ac-
tualment no hi ha cap dipòsit d’a-
questes característiques a Catalu-
nya ja que els tres primers, posats
en marxa pel tripartit de manera
pública, ja estan clausurats. El del
Bages, seria, doncs, el primer que
es faria «amb una inversió 100%
privada». Pel que fa al calendari,
Basiana va assegurar que un cop
tinguin l’autorització de la Gene-
ralitat, la instal·lació podria estar en
marxa en sis mesos.

El responsable d’Efienergia tam-
bé va subratllar que el desenvolu-
pament íntegre del projecte preveu
dues iniciatives més: la restauració
d’una segona argilera i la posada
en marxa d’una planta de valorit-
zació i reciclatge de productes in-
dustrials a Callús. La inversió total
serà de 12 milions d’euros.
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Efienergia admet que el residu és el que
farà rendible el projecte de Sant Mateu 

L’empresa sosté que restaurarà l’argilera, però reconeix que s’acabarà tramitant com a dipòsit

El dipòsit de bales de Sant Mateu
crearà 8 llocs de treball directes i 22
d’indirectes. La societat manresana
preveu que els altres dos projectes
de futur en crearan 75 més, 30 dels
quals directes i 45 d’indirectes.

«30 al·legacions no són res»
Lluís Basiana considera que les
30 al·legacions presentades a

l’Ajuntament de Sant Mateu en con-
tra del projecte «són poques», la
qual cosa denota «que la gent vol
que s’inverteixi». Fa deu anys, va dir,
qualsevol projecte de tipus ambien-
tal «en rebia al voltant de 3.000».



8 LLOCS DE TREBALL DIRECTES

g LA DECLARACIÓ

LES DADES

Lluís Basiana mostra el projecte, que preveu omplir de bales de residus compactades una antiga argilera
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BAGESsocietat

El municipi de Fonollosa té pro-
gramats diversos actes festius
aquest cap de setmana repartits
entre els diferents nuclis. 

A Camps es fan actes de festa
major amb una macroacampada
a l’aire al camp de futbol a la tarda.
A les  del vespre hi haurà sopar del
jovent al Casal Cultural, i en aca-
bat concert amb Civada’s Party. A
Fals també hi haurà concert de nit
al Casal, amb el grup Estúpida
Erikah.

D’altra banda, a Canet hi haurà
festa rociera amb caminada fins a
l’ermita, missa rociera, exhibició
eqüestre i paella campestre.
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Cap de setmana
amb actes festius
als nuclis de
Fonollosa

L’entitat gastronòmica Ceps i
Manduca organitza demà la de-
sena trobada d’intercanvi de pla-
ques de cava, que tindrà lloc al llarg
del matí a la sala polivalent Cal So-
ler. Des de les 9 del matí fins a les
2 del migdia hi haurà taules ins-
tal·lades al llarg de la sala perquè
els afeccionats a les plaques pu-
guin veure i mostrar les seves
col·leccions i realitzar els inter-
canvis. 

Com ja és tradicional en aquest
certamen, els organitzadors han
creat una placa especial amb mo-
tius locals. Enguany hi apareix la
imatge de l’ermita de Sant Pere de
Vallhonesta i, coincidint amb el
desè aniversari, s’ha fet en plata i
embotellada a un preu de 15 euros.
També hi haurà una placa com-
memorativa de la trobada amb el
logotip de l’entitat, i una altra de
l’empresa de lligats metàl·lics Sà-
bat. 

Durant tota la matinal es realit-
zaran sortejos de lots Artium (cada
mitja hora) i també es podrà dis-
posar d’un esmorzar de pa amb to-
màquet i botifarra i una copa de
cava de regal al preu de 6 euros.
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Sant Vicenç acull
la trobada de
plaques de cava 
a la sala Cal Soler

Castellbell i el Vilar retrà avui un
acte d’homenatge al doctor Emi-
li Viudes Plazas. El municipi ha de-
cidit tirar endavant aquest reco-
neixement pels 30 anys que aquest
metge ha exercit la seva professió
a Castellbell.

L’acte, organitzat per l’Ajunta-
ment i entitats veïnals, tindrà lloc
al centre cultural Joan Masats i co-
mençarà a les 12 del migdia.
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Castellbell ret
homenatge a un
metge històric

Núm. Exp. Sol licitant Tipus d’activitat i Obra Emplaçament

EO 2012_032
EA 2012_008

Josep  Boixadera 
Castellà

Instal lació  de  generació 
d’energia elèctrica mitjançant 
plaques solars fotovoltaiques

La  Rovira  de 
Castelladral,  TM.  de 
Navàs.

EO 2012-033
EA 2012_007

Duarri Manonellas SCP Instal lació  de  generació 
d’energia elèctrica mitjançant 
plaques solars fotovoltaiques

Casa Duarri de Palà de 
Torroella, TM de Navàs.

Amb la finalitat que qualsevol personal que es consideri afectada pugui formular les 
al·legacions i presentar els documents que estimi pertinents en defensa dels seus interessos, 
a través de qualsevol dels mitjans que estableix l’art. 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.

Navàs, 15 de maig del 2012

Jaume Casals i Ció
Alcalde

EDICTE
En compliment d’allò que disposa l’art. 48.1 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya (TRLUC), i també de conformi-
tat amb la Llei 20/2009, de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental de les activitats, 
se sotmeten a informació pública els expedients de llicència d’ús del sòl no urbanitzable i 
d’activitats següents.

RESTAURANT

Cra de Vic el Guix, 8 i 10
Tel. 93 873 25 62 i 93 873 79 33 | Manresa

 

MENÚ DE 
DIVENDRES
I DISSABTE
A LA NIT

per: 35 € + IVAper: 35 € + IVA

• 2 aperitius

• 3 plats

• postres i vi

Vine a tastar
les primeres
favetes de
temporada

i de la nostra
comarca


