
Economia | Redacció | Actualitzat el 11/06/2015 a les 20:28

Vila diu que el Govern «és part de
la solució» en el conflicte
d'Iberpotash
El conseller de Territori i Sostenibilitat remarca la importància del sector de la
mineria per la "generació d'activitat econòmica i d'ocupació"

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila. Foto: Mar Martí

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha valorat aquest dijous les imputacions de tres
alts càrrecs de la Generalitat i dos directius d'Iberpotash per presumptes delictes contra el medi
ambient assegurant que "el Govern sempre ha format part de la solució i no del problema".
Segons Vila, "tot el que hem fet té a veure amb garantir que el sector pot seguir la seva activitat i
alhora complir els requeriments ambientals". Per Vila, el conjunt de Catalunya "sap de la
importància de la mineria com a sector que genera activitat econòmica i ocupació". A més, ha
avançat que els serveis jurídics de la Generalitat defensaran els imputats i explicaran "que estem
intentant fer les coses bé".

Fa tot just una setmana que es va donar a conèixer que el jutjat d'instrucció número 5 de
Manresa havia decidit imputar l'empresa Iberpotash, dos dels seus directius i tres alts càrrecs de
la Generalitat per un presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient i per un de
prevaricació ambiental. El jutge va acceptar a tràmit la querella presentada per la CUP Sallent el
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novembre de 2014. Davant d'aquest fet, el conseller Santi Vila ha assegurat aquest dijous des de
Món Sant Benet que des del Govern "atendrem tots els requeriments del jutge", però ha assegurat
que "estem convençuts que formem part de la solució de les dificultats ambientals i no pas del
problema".
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