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El ple de Manresa rebutja fer-li
boicot a Iberpotash
La CUP, ProuSal i Montsalat van argumentar "la salinització dels rius" i "el
patrocini de la Defensa de l'estat israelià" per justificar la seva moció

Josep Ribera, de ProuSal, durant la seva intervenció en el ple. Foto: Pere Fontanals

CiU, ERC, PSC i C's van votar contra la proposició presentada per la CUP al ple de l'Ajuntament
de Manresa amb una bateria de propostes de boicot als patrocinis d'ICL Iberpotash. Només la
pròpia CUP i Democràcia Municipal hi van votar a favor.

La defensa de la moció al ple municipal va anar a càrrec de Josep Ribera, portaveu de la
plataforma ProuSal que va exposar 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".
Ribera va recordar que l'empresa havia estat "condemnada" pel runam salí del Cogulló, i que el
seu màxim directiu "estava imputat junt amb alts càrrecs de la Generalitat".

Els llocs de treball que genera i els esforços que fa l'empresa "per reduir la contaminació salina" en
comparació amb les empreses anteriors, van ser els principals arguments que van exposar
Espinosa, de Ciutadans, González, del PSC, Estefanell, d'ERC i Caus, de CiU. En la rèplica, el
portaveu de Prou Sal els va recordar que la riquesa no l'aporta l'empresa, sinó el subsòl,
"afortunadament aquest negoci no es pot deslocalitzar", va sentenciar. "O sigui que no és cert
que els llocs de treball corrin perill. És més, amb un correcte funcionament mediambiental, encara
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se'n crearien més.

En la darrera ronda, el regidor de la CUP Jordi Garcés, es va mostrar indignat. "ICL financia
soldats insraelians. Només es pot entendre el seu vot en contra si posen per davant els recursos
econòmics a la vida i els recursos naturals".

L'Ajuntament seguirà acceptant el patrocini d'Iberpotash i no s'oposarà a que esponsoritzi el
bàsquet, la Transèquia, la Mediterrània o el Kursaal, entre altres.
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