
Quatre entitats ecologistes d’àm-
bit català han presentat a la Ge-
neralitat una demanda adminis-
trativa per responsabilitat am-
biental pels danys que consideren
que s’han derivat històricament de
l’activitat minera d’Iberpotash a
Súria i Sallent, i pel risc que se’n
continuïn produint amb el des-
envolupament del projecte Phoe-
nix. La Federació Ecologistes de
Catalunya (EdC), el Centre d’Eco-
logia i Projectes Alternatius

(CEPA), Depana, i el grup ecolo-
gista bagenc l’Alzina van fer ahir a
Barcelona la presentació conjun-
ta del document, que ja han fet ar-
ribar al departament de Territori i
Sostenibilitat, a l’espera que hi
doni resposta en un parell de me-
sos amb l’obertura d’un expedient
a Iberpotash.

És la primera demanda per res-
ponsabilitat ambiental que es des-
envolupa a Catalunya, i es deriva
d’una directiva europea del 2004
en l’àmbit de la prevenció i repa-

ració de danys mediambientals
«sota la premissa que qui embru-
ta ha de netejar», segons va apun-
tar des d’EdC Ramon Minoves,
entenent que «és l’empresa [Iber-
potash] qui ho ha de fer, i l’admi-
nistració qui ho ha d’exigir».

El document es basa en uns
punts bàsics per exigir a l’empre-
sa a partir de l’inici de l’expedient
de responsabilitat ambiental per
part de la Generalitat. D’una ban-
da, es demana a Ibepotash la sus-
pensió provisional de la cons-

trucció de la rampa de la mina de
Cabanasses a Súria, atès que no
s’ha fet una avaluació de l’impac-
te ambiental que pot tenir el pro-
jecte Phoenix al qual va associada.
També es pretén que s’exigeixi a
l’empresa l’execució d’un progra-
ma de restauració per solucionar
definitivament l’acumulació de
residus al Cogulló, i es requereix a

la Generalitat una valoració dels
danys produïts fins al moment, així
com les mesures que garanteixin
que es restaurarà i es rehabilitarà
el medi afectat.

Els grups ecologistes entenen
que la Generalitat «té l’obligació»
de fer complir la directiva europea,
i si no ho fa, amenacen de portar
el cas a les autoritats comunitàries.
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Membres dels quatre grups, en la presentació d’ahir a Barcelona

J.E.

Grups ecologistes exigeixen
al Govern que respongui pels
suposats danys de les mines

Quatre entitats catalanes presenten una demanda administrativa per
responsabilitat ambiental contra els efectes de l’explotació minera al Bages


Les quatre entitats promotores de
la demanda sostenen que el runam
salí s’ha convertit «en el cas  de con-
taminació més greu i persistent de
Catalunya», i que si s’ha arribat a
aquest punt «també és per «la
manca d’acció de l’administració»,
segons va apuntar ahir des de De-
pana Marta Gumà.

Des del 2007 existeix una Llei de
Responsabilitat Ambiental com a
transposició de la directiva euro-
pea, que estableix l’obligació del ti-
tular d’una activitat que causi o hagi
causat danys sobre el medi, amb
posterioritat al 30 d’abril del 2007,
a reparar-los i a prevenir-ne de
futurs, de manera que els costos
han d’anar a càrrec de qui ha pro-
duït el dany. Malgrat això, Gumà
sosté que «la contaminació per-

sisteix per la desídia de l’adminis-
tració». També Josep Lluís Moner,
del CEPA, lamenta «la descarada
connivència de la nostra admi-
nistració», atès que «Catalunya té
una directiva marc de l’aigua que
analitza l’estat de les conques» i, per
tant, «la mateixa administració ac-
tuant sap que Llobregat i Cardener
tenen un problema de salinització,
però no compleix amb les seves
obligacions». 

Les entitats critiquen que enca-
ra no s’hagi fet una valoració dels
danys causats fins ara, i que els pro-
jectes que podrien ajudar a conte-
nir la contaminació, «com el nou
col·lector de salmorres, la inter-
cepció de les surgències del Fus-
teret al Cardener o del polígon de
l’Illa al Llobregat, no s’executen
per consentiment tàcit entre l’ad-
ministració i l’empresa».

La demanda que ara s’ha pre-
sentat s’entén com «una oportu-
nitat clara perquè la Generalitat
compleixi la directiva», explicava
ahir Moner, de moment, «evitant
una via judicial més complexa».
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Els ecologistes acusen la
Generalitat de no actuar davant
«el cas de contaminació més
greu i persistent de Catalunya»



Les entitats lamenten «la
falta d’acció administrativa»

«L’impacte del runam va més enllà del Bages», va explicar ahir Jordi
Badia, del col·lectiu l’Alzina, «com a mínim pel que fa a la salinitza-

ció de les aigües». Segons les quatre entitats ecologistes, els runams de
la mineria del Bages acumulen a l’aire lliure 75 hectàrees de terreny no
impermeabilitzat, i uns 70 milions de tones de residus salins, i «l’absència
de restauració i el control insuficient» provoca danys a les aigües. Badia
va exposar que a partir de Sallent el Llobregat passa d’entre 40 i 60 mg
de clorur per litre a entre 200 i 300, i a partir de Súria el Cardener ho fa
d’entre 40 i 60 a entre 300 i 400. Tot plegat fa que conca avall «hi hagi
pobles que s’hagin quedat sense recursos d’aigua per la salinització de
rius, rieres i pous, i els calguin subministraments alternatius».
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