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Una denúncia davant la UE amenaça amb tancar la mina

de sal d'Iberpotash
Suposaria la paralització de l'activitat extractora fins a la restauració de l'entorn

Redacció
Sebastià Estradé, veí de Sallent i doctor en dret, ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea que posa de
manifest la falta de control i vigilància de la Generalitat perquè Iberpotash, dedicada a l'extracció de potasa Al Bages i
pertanyent al grup israelià ICL, compleixi amb la legalitat. 

La denúncia, recolzada per les plataformes ciutadanes i ecologistes de la comarcar, va, en últim terme, contra el
Govern i podria suposar el tancament de la mina. 

La Generalitat, implicada

L'explotació d'Iberpotash depèn del Departament d'Empresa, el seu titular, Felip Puig (CIU), té constància del problema
des de fa força temps. Ha participat en reunions amb la patronal del sector i amb la representació ciutadana. 

També depèn de Medi Ambient, liderat pel conseller Santi Vila (CIU), i de la Direcció General de Qualitat Ambiental, la
responsable de la qual és Assumpta Ferrer. La presumpta negligència de la Generalitat està a la base del problema
de la sal del Bages.

Sancions econòmiques

Brussel·les imposarà sancions econòmiques i la devolució de les ajudes públiques rebudes per Iberpotash, el seu
conseller delegat, Joan Carles Martínez Àlber, ha comptat fins ara amb el suport de la Generalitat i amb la laxa
vigilància dels departaments implicats en l'extracció minera. 

També pot suposar la paralització de l'activitat extractora de potasa i de les accions contemplades en el conegut com a
pla Phoenix, fins que es donés compliment a les obligacions restauradores, que ha ignorat Iberpotash de forma
permanent.

Connivència

La denúncia adverteix d'una presumpta connivència o tolerància de l'Administració amb Iberpotash i apunta
responsabilitats "dels funcionaris administratius o autoritats públiques a els qui pogués imputar-se l'incompliment de
la normativa d'aplicació". 

El text posa de manifest el conflicte ambiental al Bages que ha portat a l'acumulació incontrolada dels residus salins.
Es generen com a resultat de l'extracció de la potasa, que estan "donant lloc a danys i perjudicis al medi ambient i a la
salut de les persones".

La denúncia adverteix sobre la poca eficàcia de les mesures en matèria de gestió ambiental aplicades fins ara,
sufragades per l'erari, contravenint el principi de 'qui contamina paga'. 

'L'informe Folch'

L'escrit presentat a Brussel·les recull la pràctica totalitat de l'estudi dut a terme pel prestigiós gabinet ambiental liderat
per Ramon Folch (Estudi Ramon Folch i Associats), qui l'agost de l'any passat va concloure un informe conegut com
informe Folch. Es va presentar la situació ambiental, present i futura, al Bages com a resultat de l'activitat de la potasa. 

L'informe posa de manifest la falta de compliment de la normativa, que es tradueix en la contaminació de l'ecosistema
i en la falta d'un pla de restauració mediambiental i d'una fiança d'acord amb l'activitat minera per part de l'empresa; i
proposava així mateix possibles mesures correctores i de prevenció.

Muntanya de sal

Sallent, on es troba la muntanya de sal generada per l'activitat minera d'Iberpotash –de la mateixa dimensió que el
Tibidabo—, va ser el 2011 l'objecte d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que obligava
a Iberpotash a presentar un pla de restauració i a la Generalitat de Catalunya a fixar una fiança concorde a l'activitat. 

Al gener d'aquest any, el TSJC va dictar l'execució de la sentència però a pesar que ha expirat el termini, no s'ha
presentat cap pla de restauració. Amb prou feines aquest mes es va conèixer l'import de la fiança aprovat per la
Generalitat, molt per sota "dels 100 milions d'euros que exigeix el projecte", segons ha pogut saber Economia Digital
en mitjans professionals.
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