
Proposició del Grup Municipal de la CUP per a què l'ajuntament es declari en contra de 
qualsevol patrocini de la corporació ICL-Iberpotash a la ciutat de Manresa i a la comarca del 
Bages.

Atès que el patrocinador principal del Bàsquet Manresa serà ICL-Iberpotash.

Atès que el Bàsquet Manresa és considerat un mecanisme per la promoció de la ciutat de Manresa.

Atès que part de la ciutadania de Manresa va mostrar, amb una campanya visible, el seu desacord 
amb el patrocini per part d'ICL-Iberpotash de la Festa Major, així com també de la Transèquia.

Atès que ICL-Iberpotash està duent a terme una expansió dels seus patrocinis després que la seva 
imatge hagi estat qüestionada per la denúncia pública d'entitats ecologistes i sentències dels 
tribunals, així com per organitzacions de solidaritat amb Palestina.

Atès que ICL és el responsable actual de les explotacions de potassa i en conseqüència responsable 
directe de la nefasta o nul·la gestió sobre els runams salins que contaminen les nostres aigües i els 
nostres rius des de fa massa temps.

Atès que aquesta contaminació comença a casa nostra però afecta directament a la població de 
la zona metropolitana de Barcelona i per tant no és només una problemàtica local sinó de país

Atès que ICL-Iberpotash proposa solucions a la problemàtica ambiental tot i que aquestes 
inversions són deficitàries i van a un ritme marcat per la pròpia empresa i no marcat per les 
directives de defensa del medi ambient.

Atès que s'ha hagut de fer una planta de dessalinització a Abrera com també diferents reparacions 
del col·lector de salmorres amb inversions públiques degut a les contaminacions i/o ús per part 
d'ICL-Iberpotash.

Atès que el residu que genera l'activitat de l'empresa ICL-Iberpotash supera, en volum, la producció
de residus municipals de tot Catalunya, que aquests haurien d'estar considerats com a residus 
especials i ho són com a classe B, i que no estan obligats a pagar el cànon de deposició a 
l'administració pública, segons un informe de EcoConcern.

Atès que ICL és una multinacional israeliana, que dóna suport públic explícit a l'exèrcit israelià, i 
que finança programes com “apadrina un soldat”, destinats a oferir benestar a unitats de l'exèrcit 
que intervenen directament en les operacions militars a la Franja de Gaza.

Atès que ICL s'enriqueix també explotant recursos minerals a les aigües del Mar Mort, aigües 
vetades a la població palestina, la qual també pateix una política segregacionista que li impedeix 
utilitzar amb plena llibertat els recursos hídrics de les seves pròpies terres. 

Atès que l'estiu passat el poble palestí va viure un dels pitjors episodis de la seva història recent, la 
massacre de la Franja de Gaza va arribar a la xifra de quasi 2200 persones assassinades, més de 



11.000 ferides amb traumes físics i psicològics de per vida, la majoria d'ells civils, alhora a 
Cisjordània es duia a terme el segrest de més de 500 palestines, segons dades de Nacions Unides, i 
que aquesta és la dinàmica d'Israel sobre el poble Palestí des de 1948.

Atès que hi ha una demanda de la societat civil palestina, firmada per més de 170 organitzacions 
polítiques, sindicals, socials i culturals palestines, dirigida a la comunitat internacional a 
implementar una campanya de Boicot, Desinversions i Sancions a l'Estat d'Israel, fins que aquest 
respecti la legislació internacional, finalitzant la política d'ocupació militar i colonització a les terres
àrabs; reconeixent els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d'Israel; i respectant, 
protegint i promovent el dret dels refugiats palestins a tornar a les seves llars. Campanya inspirada 
amb la campanya homòloga contra el règim d'apartheid sud-africà que finalitzà els anys '90 del 
segle XX, i ambdues recolzades, entre altres personalitats i organitzacions, per l'arquebisbe pacifista
sud-africà Desmond Tutu, guardonat el maig de 2014 amb el Premi Internacional Catalunya de la 
Generalitat de Catalunya.

Proposem: 

Que l'Ajuntament de Manresa es declari en contra del patrocini de ICL al bàsquet Manresa i dugui a
terme les accions necessàries per a retirar-lo. 

Que l'Ajuntament de Manresa no tingui com a patrocinador a ICL-Iberpotash en de cap tipus d'acte 
ni d'institució. 

Que l'Ajuntament de Manresa no participi en cap tipus d'acte del que ICL-Iberpotash en sigui 
patrocinador.

Que l'Ajuntament de Manresa proposi retirar el patrocini d'ICL-Iberpotash al teatre Kursaal de 
Manresa, a la fira Mediterrània i a la Transèquia.

Que l'Ajuntament de Manresa inicii tots els tràmits necessaris perquè ICL-Iberpotash no patrocini 
cap ens comarcal, com la Fundació Cardona Històrica, Bages Impuls, o el Parc geològic Geoparc.

Que l'Ajuntament de Manresa deixi de cedir terrenys i/o subvencions a l'EPSEM Escola Politècnica 
Superior d'enginyeria de Manresa, mentre aquesta continuï la seva col·laboració amb ICL-
Iberpotash. 

Amb tot, el Ple decidirà.

Jordi Masdeu Valverde           GM de la CUP            Manresa,  19 de juliol del 2015 


