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De l’entrenador del Bàsquet
Manresa Assignia, Jaume Ponsar-
nau, passant per l’investigador
Pere -Joan Cardona, l’empresari Ig-
nasi Montagut o el cap d’estudis de
la FUB, Marc Bernadich. Aquests
són alguns dels ponents que par-
ticiparan en el cicle de conferèn-
cies que han promogut de bracet
el Consorci de Formació d’Inicia-
tives Cercs-Berguedà (CFI), la de-

legació a la comarca de la Cambra
de Comerç de Barcelona i el Con-
sell Comarcal del Berguedà. Les
xerrades es fan avui, demà i dijous
a partir de / de  de la tarda i fins
a les  del vespre a la delegació ca-
meral, que està ubicada al carrer
de Rafael  Casanova,  del barri de
la Font del Ros a Berga.

Amb aquestes xerrades  es vol
oferir  les experiències i els conei-
xements dels ponents perquè  es
puguin extreure claus per sortir de
la crisi. Igualment mitjançant
aquesta activitat es vol potenciar
l’esperit emprenedor de la co-
marca. En aquest sentit, els pares
de la iniciativa han destacat la ne-
cessitat que els nous emprene-

dors s’animin a tirar endavant pro-
jectes i que no tinguin por de fra-
cassar ja que aquesta és la mane-
ra d’aprendre dels errors i esme-
nar-los de cara el futur.

Avui intervindrà el director ge-
neral d’Economia Social, Coope-
rayiva i Treball Autònom, Xavier
López i l’empresari Jordi Llobet ex-
posarà l’experiència d’Ecoomerce
Solutions. Posteriorment parlarà
de projectes d’internacionalzali-
tació Montserrat Feliu, sòcia di-
rectora de Feliu N&I. Ignasi Mon-
tagut explicarà l’experiència de
l’empresa de snacks de Berga, Li-
ven. Els programes de les xerrades
de demà i demà passat es poden
consultar a www.cfi.cat
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La comarca acull d’avui i
fins dijous un cicle de
conferències dins el projecte
Berguedà Emprèn
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Emprenedors donen algunes
claus per sortir de la crisi a Berga
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Les obres per segellar l’abocador
de cendres i escòries de la central
tèrmica de Cercs s'iniciaran, si no
sorgeix cap imprevist, el  i
s’allargaran com a màxim durant
nou mesos. La tramitació urba-
nística d’aquest projecte ja s'ha
completat i ara només cal que la
propietària de la central, E.ON, ob-
tingui el permís d'obres de l'A-
juntament de Cercs, segons ha
explicat a Regió Anna Fernández,
regidora de Medi Ambient i Ur-
banisme. Aquest abocador es va

estrenar a principi del segle XX,
ocupa unes , hectàrees i s’hi
acumulen , milions de metres
cúbics de cendres producte de la
combustió del carbó que s’ha cre-
mat a la central berguedana durant
quatre dècades. També hi ha es-
còries de lignit que s'hi havien
abocat amb l’activitat de l’anterior
tèrmica i restes d’electrofiltres.

Un cop acaba l’activitat de la
central, que va deixar de produir
energia el  de desembre del
, E.ON ha d’afrontar obliga-
tòriament la clausura d'aquest

abocador, tal com preveu la legis-
lació vigent. La regidora Anna Fer-
nández ha explicat que aquesta
operació té els informes favorables
i les autoritzacions corresponents
de la Generalitat. A més a més, el
consistori local també hi ha donat
el vistiplau urbanístic, així com
també la comissió d’Urbanisme de
la Generalitat. La tramitació s’ha
completat  després de dos anys de
feina.

Ara només cal esperar la publi-
cació al Diari Oficial de la Gene-
ralitat (DOG) dels acords, ha pre-

cisat Fernández. A partir d’aquí, la
propietat ja pot demanar el permís
d’obres a l’Ajuntament de Cercs. 

Fonts de la firma alemanya
han explicat a aquest diari que, «se-
guint els procediments de la com-
panyia, aquests treballs ja han es-
tat adjudicats a una empresa es-
pecialitzada en regeneració pú-
blica d'abocadors després d’haver
fet una concurs públic». Així ma-
teix les fonts esmentades han de-
tallat que «actualment s'estan tra-
mitant les corresponents autorit-
zacions administratives per l'inici

dels treballs». Es tracta d’uns tre-
balls d’envergadura. «L’obra con-
sisteix a regenerar  els terrenys de
l’abocador: les cendres s’han de
compactar, aïllar i s’ha de col·locar
una capa de terra vegetal per sobre.
És un projecte bastant complex i el
termini d’execució és d’entre sis i
nou mesos».
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L’abocador, amb 2,1 milions de metres cúbics de cendres de la central, a la part dreta de la imatge, vist des de la cinglera de la Garganta 
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L’abocador de cendres de la central
de Cercs es clausurarà l’any que ve

E.ON ja ha licitat l’obra i és previst que els treballs s’executin en un termini de sis a nou mesos�

E.ON Generación SL, propie-
tària de la central tèrmica de

Cercs, té dos anys, fins al maig del
2014, per fer el desmantellament
de la instal·lació. Així ho recull una
resolució  de la direcció general  de
Política Energètica i Mines del Go-
vern de Madrid del 27 d’abril d’en-
guany. En aquest data es va auto-
ritzar el tancament de la central a
nivell oficial segons recull el Butlle-
tí Oficial de l’estat (BOE). La Comis-
sió Nacional d’Energia va informar
favorablement el març d’enguany
la proposta de resolució d’autorit-
zació de tancament, desmantella-
ment i cancel·lació de la inscripció
del Registre Administratiu d’Insta-
lal·lacions de Producció de la cen-
tral berguedana. Si no es fa el des-
mantellament en la data prevista
es retirarà l’autorització.

La central retira i tracta restes de
líquids que emmagatzema

L’Ajuntament de Cercs ha
concedit el permís demanat

per la propietària de la central de
Cercs per retirar líquids que hauran
de portar a gestors autoritzats. Es
traurà fuel, àcid sulfúric o hipoclòrit
sòdic. L’operació té un cost de
20.000 euros.

Aquest és el cost de la clausura
del runam de cendres segons el pro-
jecte de l’any 2007.  El consistori in-
gressarà el 2% del total del cost pel
permís d’obres, uns 48.000 euros si
es manté el pressupost esmentat. 
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Dos anys per segellar
la instal·lació

Pere-Joan Cardona Ermínia Altarriba

Marc Bernadich Jaume Ponsarnau
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