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de futur estan mobilitzant els veïns.
“La Fàbrica s’està desintegrant. Ja
ens hauríem d’haver despertat fa
anys”, afirma Montse Estela, porta-
veu de la Plataforma Volem Viure a
Flix. Un 30% dels vots a les passades
eleccions europees van ser nuls. Les
paperetes incloïen missatges de pro-
testa per la situació d’Ercros, a la qual
s’ha d’afegir el tancament d’Inquide,
una planta satèl·lit amb 30 treballa-
dors. “Ens sentim una mica oblidats
pels polítics i necessitem que ens aju-
din”, assegura Estela.

Calen ajudes de la Generalitat a
Ercros, segons Prunera, “en nom
del reequilibri territorial”. Per la
seva part, Pere Muñoz, senador
d’ERC i membre de l’equip de go-
vern municipal, veu necessari “un
canvi de xip”. Segons ell, “la Fàbrica
ja no serà mai més el que era”, i re-
clama al govern un pla estratègic
per fomentar activitats econòmi-
ques alternatives. “Tenim terrenys,
aigua i gent preparada. Cal que l’In-
casòl urbanitzi terrenys que ha
comprat els últims anys”, reclama
Muñoz. Mentrestant, la neteja de la
contaminació del pantà de Flix, ad-
judicada pel ministeri de Medi Am-
bient fa mesos i que ha de donar
feina a 200 persones durant quatre
anys, encara no ha començat. ■
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F
eliços setanta. En aque-
lla època Flix era una vila
pròspera i envejada. La
Fàbrica, la planta quími-
ca a la vora del pantà, as-

segurava el jornal a més de mil fa-
mílies i sostenia tot el poble. Tren-
ta anys després, a Flix hi ha més
prejubilats que treballadors. L’ac-
tivitat d’Ercros ha anat a la baixa i
la vila, massa dependent, s’ha vist
arrossegada cap avall. La falta d’in-
versions i l’últim anunci d’acomia-
daments a Ercros, que deixarà la
plantilla en 165 treballadors, fan
témer als veïns que l’activitat in-
dustrial s’està apagant per sem-
pre. L’Ajuntament reclama ajuda
al govern per sortir d’aquesta espi-
ral agònica, que amenaça de sen-
tenciar el poble.

“Flix és un malalt de càncer. I el
càncer no es cura amb tiretes”.
Jaume Prunera, el president del co-
mitè d’empresa d’Ercros a Flix, re-
clama a les administracions que
busquin alternatives econòmiques.
Solucions estructurals, no conjun-
turals. La importància d’Ercros a la
Ribera s’ha comparat amb el pes de
la Seat al Baix Llobregat.

A Flix el complex químic és conegut
com la Fàbrica, la instal·lació que du-
rant més d’un segle ha marcat el com-
pàs del municipi. Des que el 1897 els
alemanys van començar a fabricar clor
a la vora de l’Ebre, el complex ha donat
feina a generacions, a famílies sence-
res, de flixancos. El progrés contami-
nava l’aire, contaminava el riu, però
proporcionava l’única fórmula de pros-
peritat econòmica en un entorn casti-
gat per la crisi agrícola. Així és com la
Fàbrica va colonitzar el poble. Durant
dècades l’aspiració màxima de molts
joves era treballar a la Fàbrica. Avui la
majoria viuen fora del poble per falta

d’oportunitats. I si no fos pels que han
trobat feina a la veïna nuclear d’Ascó
(en marxa des dels 80), la població
hauria envellit radicalment.

Als setanta el complex va traslla-
dar part de la producció al nou polí-
gon químic de Tarragona i la planta
va iniciar un lent declivi que ha durat
fins ara. Dels 800 empleats que
Ercros tenia a principis dels noranta,

l’any 2000 només en quedaven la
meitat. Ara, esgrimint pèrdues de
208 milions, el grup que presideix
Antoni Zabalza anuncia l’enèsima re-
tallada de plantilla, que deixarà Flix
amb 165 treballadors.

Sense aposta de futur
La feina ha donat vida, però també ha
anul·lat l’emprenedoria de molts
veïns. Tampoc s’han unit per plantar
cara a anteriors acomiadaments.
“Patíem més pels que quedaven a
dins, els nostres fills, que pels que
perdíem la feina”, explica un extreba-
llador. Sembla que ara les coses es
veuen diferents. Al poble estan alar-
mats perquè temen que Ercros està
deixant morir la planta. “Fa anys que
demanem una aposta de futur a la di-
recció, però no la veiem enlloc”, expli-
ca Prunera. La planta de clorome-
tans, que ara tancarà, ha quedat fora
de la normativa mediambiental. Pru-
nera avisa que “si no es planifiquen
noves inversions ara, d’aquí deu anys
deixaran de ser operatives” les uni-
tats d’electròlisi, que fabriquen clor
utilitzant mercuri.

Mentre el comitè negocia l’ERO
amb l’empresa, les pancartes de pro-
testa han envaït carrers i balcons del
poble. La falta de missatges tran-
quil·litzadors i la negra perspectiva

1.000
treballadors
tenia la planta de
Flix als anys 70 i
sostenia l’econo-
mia de tota la co-
marca, que ara veu
com la plantilla
queda reduïda a
165 empleats.

208
milions d’euros
de pèrdues ha re-
gistrat el grup
Ercros, cosa que li
ha servit d’argu-
ment per justificar
una altra retalla-
da de plantilla.

Les protestes s’han fet
més intenses i en les últimes
eleccions europees el 30%
dels vots van ser nuls


