
Generalitat de Catalunya 
Secretaria d’Empresa i Competitivitat 
Passeig de Gràcia, 105 
08008 Barcelona 
 
Assumpte: recurs d’alçada RA-004/2014 
 
Benvolguts senyors, 
 
Amb data 07.04.2014 i registre d’entrada núm. 0298E/4447/2014 fou presentat per la plataforma cívica 
Montsalat el recurs d’alçada que s’adjunta en contra de la resolució del 04.03.2014 de la DG d’Energia, 
Mines i Seguretat Industrial que autoritza la modificació del centre productor de potassa i sal de Súria, 
propietat d’Iberpotash. Amb data 14.04.2014 vam rebre una carta del Servei Jurídic comunicant l’assignació 
de la ref. RA-004/2014. Però després de gairebé un any, no s’ha rebut cap resposta a les raons del recurs, ni 
cap informació sobre la seva possible resolució. 
 
Els motius exposats al recurs eren que, just al contrari d’allò que es diu sense demostrar i s’autoritza, la 
modificació que persegueix un increment de l’extracció de potassa a la mina de Cabanasses de Súria ha de 
comportar també un augment de la generació de residus salins i de salmorra, amb la consegüent necessitat 
de gestió. La qüestió és especialment ressenyable perquè la Declaració d’Impacte Ambiental que acompanya 
l’autorització limita l’àmbit d’estudi a les noves instal·lacions de la rampa d’accés a la mina i de la planta de 
cristal·lització per buit de sal comuna, mentre omet les conseqüències ambientals de l’increment de 
l’explotació al runam salí del Fusteret on s’aboquen els residus salins i a la xarxa d’aigua fluvial i subterrània 
que resulta salinitzada per lixiviats incontrolats d’aquest runam. 
 
És pertinent apuntar aquí que la sentència 242/14 emesa el 18.12.2014 pel Jutjat Penal núm.1 de Manresa  
condemna l’empresa minera Iberpotash i tres dels seus directius pel delicte ambiental de salinització de les 
aigües del pou del Fusteret, de la font de la Serra i del riu Cardener al tram del Fusteret a la zona de Súria, i 
de la font de la Filosa, de la riera de Bellver i dels pous de cal Cots i de cal Francisquet a la zona de Callús, 
totes elles a causa del runam salí del Fusteret. Malgrat que el judici i la sentència són recents, els fets van ser 
investigats fa anys. Però les anàlisis indiquen que, amb una intensitat menor que en els temps de la 
investigació, la contaminació salina se segueix produint a Súria i a Callús. El nostre recurs d’alçada i l’anterior 
al·legació al projecte ja assenyalaven el problema ambiental de la salinització d’aigües i n’aportaven dades, 
amb èmfasi particular en el salt de salinitat que pateix l’agua del riu Cardener al tram del Fusteret, el fet 
ambientalment més rellevant. 
 
Si us plau, ha estat resolt ja el recurs d’alçada de Montsalat sobre la modificació del centre productor de 
potassa i sal de Súria? Si fos així, els agrairem que ens sigui notificat. 
 
En la confiança que s’atendrà aquesta sol·licitud, els saludem ben cordialment. 
 
Manresa, 24 de març de 2015 
 
 
 
 
En representació de la plataforma cívica Montsalat, de la qual forma part el col·lectiu ecologista l’Alzina 
montsalat@gmail.com; http://www.lasequia.cat 
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