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L'Ajuntament de Callús fa cessar
l'activitat de l'abocador de terres
El projecte, situat al Mas Gras, va obtenir la llicència de l'anterior govern
municipal sense l'informe de l'OGAU, que ara ha estat desfavorable

Vista superior de l'abocador de terres de Callús. Foto: Pere Fontanals

L'Oficina de Gestió Ambiental Unificada (OGAU) de la Generalitat ha emès un informe
desfavorable a l'abocador de terres que està situat a l'entorn del Mas Gras, a Callús, que està
funcionant amb una llicència atorgada el 2013 per l'anterior govern municipal encapçalat per Enric
Vall de Vilaramó.

L'informe de l'OGAU addueix que "les obres ja iniciades, els talussos i el volumn de terres
aportades no s'adeqüen a allò descrit en el projecte" i que "als valors resultants de les anàlisis fetes
pels Agents Rurals, els nivells de salinitat i conductivitat són molt elevats".

L'actual govern de Callús ha confirmat a Manresainfo.cat que vist l'informe, ha comunicat al
promotor del projecte, l'empresa Exland, que ha de cessar l'activitat d'abocament en aquest
indret i tapar el que s'ha desmuntat fins a deixar el camp pla.

El 2013, l'empresa Exland va solicitar a l'Ajuntament de Callús una llicència per portar a terme
un projecte de millora agronòmica consistent a abocar terres en una finca propera al Mas Gras
que permetés posar al mateix nivell tres camps que es trobaven a diferent altura. El govern,
llavors encapçalat per Vall de Vilaramó, de Convergència i Unió, va concedir la llicència sense
demanar l'informe preceptiu a l'OGAU per a abocaments de més de 10.000 metres cúbics de
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terra, malgrat que el projecte preveia moure'n uns 65.000.

Dos anys més tard, l'empresa va iniciar a transportar terra que procedia majoritàriament de la
rampa de la mina de Súria, i tampoc no va acompanyar el treball amb les anàlisis de les terres
abocades, tal i com és obligatori.

Després que a les eleccions municipals, ERC guanyés a Callús, el nou govern va demanar al
juliol, l'obligat informe a l'organisme de la Generalitat, que al desembre responia
desfavorablement sobre el projecte, tant pels volums de terra desplaçada, com per la seva alta
salinitat.

En aquest darrer any, en total l'empresa Exland ha abocat uns 30.000 metres cúbics de terra a
aquesta finca propera al Mas Gras sense que el govern municipal no demanés l'informe a
l'organisme de gestió ambiental ni els demanés a ells les anàlisis de les terres que hi abocaven.
 

Vista lateral de l'abocador on es distingeixen les tres capes de terra. Foto: Pere Fontanals
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