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La CUP proposa a l'Ajuntament que
doni l'esquena a Iberpotash
La formació rupturista argumenta "la salinització dels rius" i "el suport a l'exèrcit
d'Israel" com a motius per proposar la mesura

La CUP defensarà dijous en el ple de juliol de l'Ajuntament de Manresa una moció per a que el
consistori prengui mesures contra ICL Iberia - Iberpotash, com el rebuig del seu patrocini en
activitats de l'Ajuntament o la declaració en contra del l'esponsorització del Bàsquet Manresa.

La formació rupturista considera 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", i
per això proposa a l'Ajuntament una sèrie de mesures en aquest sentit. A més a més de no
acceptar el seu patrocini per a actes propis i rebutjar el del Bàsquet Manresa, la moció també
demana que no s'accepti al Kursaal, la Fira Mediterrània i la Transèquia. Les demandes de la CUP
també contemplen donar l'esquena al patrocini a Bages Impuls, el Geoparc o la Fundació
Cardona Històrica, i que el consistori "deixi de cedir terrenys o concedir subvencions a l'EPSEM
Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa, mentre aquesta continuï la seva
col·laboració amb ICL-Iberpotash". 

Per proposar aquestes mesures, la CUP argumenta 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". També consideren que la multinacional és
"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", contaminació que "comença a casa nostra
però afecta directament a la població de la zona metropolitana de Barcelona".

La CUP també argumenta que "ICL dóna suport públic explícit a l'exèrcit israelià", i "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".
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