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MEDI AMBIENT

Iberpotash duplica els residus industrials de Catalunya
L'administració deixa avançar la construcció d'una nova planta de sal vacuum sense haver
presentat el projecte d'activitat de la nova instal·lació

Josep Maria Cortés
Iberpotash genera a les seves mines de potasa situades a Súria i Sallent una quantitat de
residus que iguala el total dels residus industrials que produeix Catalunya. Iberpotash
duplica la contaminació industrial. Aquesta dada ha estat calculada per Montsalat, una
plataforma medioambientalista de la comarca del Bages, que porta des del 1997

denunciant els incompliments de l'empresa extractora.

La taca mediambiental de la potasa és la principal preocupació del conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat, Lluís Recoder. L'administració ha deixat avançar el projecte miner que promet una enorme potència
industrial. No obstant això, l'impacte mediambiental que suposa se li ha anat de les mans des que el gener passat el
President, Artur Mas, va posar la primera pedra del Projecte Phoenix. 

Fiança

La Generalitat de Catalunya disposa d'una fiança de només dos milions d'euros, que deuria, en teoria, correspondre al
cost de la restauració de l'impacte mediambiental generat. L'objecte d'aquesta fiança, definit per la normativa
comunitària i estatal de residus miners que és d'obligat compliment a tots els estats membres, és que l'administració
compti amb recursos econòmics fàcilment disponibles en cas de no restauració o d'abandó de l'activitat per part de
l'empresa extractora. 

L'informe independent elaborat per l'Estudi Ramón Folch assenyala que l'explotació minera del Bages exigeix com a
mínim una fiança de cent milions d'euros. És a dir, 50 vegades més que l'actualment disposada, quantitat que la
Generalitat hauria d'haver exigit a Iberpotash. Si l'empresa decidís interrompre la seva activitat, el Govern difícilment la
podria obligar a complir les seves obligacions una vegada abandonada l'explotació, ja que es tracta d'una empresa no
europea (ICL és una companyia israeliana). Atès que la quantia de la fiança no arriba ni al 2,5% dels costos de
reparació, l'administració es veuria forçada a fer ús de diners públics, de nou, per reparar la situació provocada per
Iberpotash.

Projectes polèmics

La potasa del Bages ha obert una bretxa civil a la comarca, mentre el debat medioambientalista puja de to diàriament.
Des de l'anunci del Projecte Phoenix, Iberpotash ja ha començat els treballs de perforació de la rampa de Suria
malgrat no haver estat aprovat el seu Pla Especial Urbanístic (PEU) i només es va dirigir el passat 18 de setembre a
l'Ajuntament de Súria per sol·licitar un permís d'obres de la seva nova planta de sal vacuum, sense haver presentat ni
tant sols el projecte d'activitat de la nova instal·lació. Tot això passa més de nou mesos després que el President Mas
col·loqués la seva primera pedra. A data d'avui, Iberpotash no disposa de cap informe favorable per part del
departament del conseller Recoder.

Iberpotash viurà aquesta setmana un nou capítol judicial en aquest procés. El representant legal de Sebastià Estradé,
doctor en Dret i científic, demanarà aquest dimarts al jutge l'execució d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya (TSJC) que considerava inexistent el pla de restauració del complex miner i insuficient la fiança de
l'activitat. Estradé va interposar aquesta demanda com a ciutadà de Sallent, el domicili del qual està situat davant d'una
muntanya de sal de quaranta milions de tones.

Nova planta de sal

El Projecte Phoenix contempla la construcció d'una planta de sal, precisament, com a part del seu pla de restauració.
Segons Iberpotash, el residu salí que genera l'extracció de potasa i que s'amuntega a les muntanyes de sal de la
comarca provocant un sever dany al medi ambient, desapareixerà en ser convertit en sal vaccum, amb l'objectiu de
destinar-la a la seva exportació. La realitat és que, encara que es construïssin diverses plantes de sal, mai es
restaurarien les muntanyes. 

El Projecte Phoenix suposa produir més potasa i, per tant, generar més residu que s'afegirà al que ja existeix i encara
no ha estat restaurat, tal com determina l'informe de l'Estudi Ramón Folch.

Iberpotash, per tant, seguirà vulnerant els reglaments. I això, amb el beneplàcit de l'administració, que no l'obliga a
destinar part dels seus milionaris beneficis a cura del medi ambient. La taca mediambiental del Bages s'acabarà
convertint en un dels principals problemes de la Generalitat.
Artur Mes posa la primera pedra al Projecte Phoenix d'Iberpotash
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