
    
 

LES PRINCIPALS ENTITATS ECOLOGISTES DE CATALUNYA PRESENTEM UNA DEMANDA DE 

RESPONSABILITAT PER DANYS AMBIENTALS A L’EMPRESA IBERPOTASH PER LA SEVA 

ACTIVITAT MINERA AL BAGES  

Es tracta de la primera vegada que es presenta una sol·licitud d’aquest tipus a Catalunya, 

que emana d’una directiva europea sobre responsabilitat mediambiental  

Les entitats Federació Ecologistes de Catalunya, Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius, 

Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural i Col·lectiu Ecologista l’Alzina del Bages agrupem 

entitats  ecologistes de tota Catalunya 

També es presenta el primer vídeo que denuncia la situació de greu dany ambiental a la zona 

 

Barcelona, 22 d juliol de 2014.- En un escrit presentat davant el Departament de Territori i 

Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i  adreçat personalment al Conseller Santi Vila, les 

entitats Federació Ecologistes de Catalunya (EdC); Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius 

(CEPA-EdC); la Lliga per a la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA) i el Col·lectiu Ecologista 

l’Alzina, del Bages, hem presentat la primera demanda per responsabilitat ambiental a 

Catalunya (segons l’article 41 de la Llei 26/2007 de 23 d’octubre de Responsabilitat 

Ambiental), pels danys causats històricament a la conca del Llobregat a causa de l’activitat 

minera d’Iberpotash al Bages, i pel risc associat a la generació de danys futurs com a 

conseqüència de l’ampliació dels projectes extractius (Pla Phòenix). 

Demanem la suspensió provisional de les obres associades al projecte Phòenix perquè no s’han 

avaluat els nous impactes ambientals que poden comportar. A més, exigim a l’empresa 

Iberpotash que adopti i executi les mesures establertes per la sentència de 2011 del Tribunal 

Superior de Justícia de Catalunya –i ratificada fa només uns dies pel Tribunal Suprem- per tal 

de solucionar definitivament el problema derivat de l’acumulació de residus salins als runams, 

presentant un pla de restauració adequat i una fiança ajustada a la seva activitat. I finalment 

demanem també a la Generalitat de Catalunya que realitzi la valoració dels danys produïts fins 

al moment, i que estableixi les mesures necessàries per restaurar i rehabilitar el medi afectat. 

Així mateix, avui presentem també el primer vídeo que denuncia el dany provocat a la zona per 

l’activitat minera desenvolupada per l’empresa i autoritzada per la Generalitat de Catalunya. 

(http://youtu.be/m5jAUJ4U1tk). El nostre objectiu és que aquest audiovisual actuï com a 

revulsiu social per agitar la consciència de tots el ciutadans, i no tan sols la dels que estem 

especialment preocupats per l’ecologia o la dels habitants del Bages. El problema ambiental de 

la Catalunya Central associat a la mineria de la potassa és el més greu que pateix Catalunya, i el 

vídeo “La Muntanya de la Vergonya” el vol denunciar, a ser possible, fins i tot més enllà de les 

nostres fronteres.  

Pel que fa a l’escrit presentat al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, sol·licitem el següent: 

http://youtu.be/m5jAUJ4U1tk


    
 
- L’inici de l’expedient de responsabilitat ambiental en relació als danys ambientals i a les 

amenaces de danys que causa l’activitat d’Iberpotash a les masses d’aigua de la conca del 

riu Llobregat. 

- Que s’exigeixi a Iberpotash que adopti i executi sense demora mesures  per evitar els 

danys ambientals produïts i  de prevenció de futurs danys ambientals associats a la seva 

activitat.  

- Que es procedeixi a la suspensió provisional de les obres de construcció de la rampa de la 

mina de Cabanasses a Súria, d’acord amb el que es disposa a l’article 44 de la Llei 

26/2007, vist que no s’han avaluat els efectes que aquesta ampliació de l’activitat tindrà 

sobre el medi ambient en general i sobre les aigües de la Conca del Llobregat en concret. 

- Que es faci una valoració dels danys ambientals i es defineixin les mesures de reparació 

corresponents. 

- -Que s’identifiquin les autoritats i el personal de la Generalitat de Catalunya sota la 

responsabilitat dels quals s’ha de tramitar i resoldre aquesta sol·licitud, i l’expedient 

d’exigència de responsabilitat ambiental. 

- Que es notifiqui als sota signants totes les actuacions que es portin a terme en relació 

amb la present sol·licitud i se’ls doni l’audiència que determinen les normes. 

La sol·licitud de responsabilitat per danys ambientals presentada és la primera acció 

d’aquestes característiques que es dóna a Catalunya. Dimana de la Llei 26/2007 del 23 

d’octubre de responsabilitat ambiental, norma que transposa el contingut de la Directiva 

2004/35/CE del Parlament Europeu i del Consell del 21 d’abril de 2004, sobre responsabilitat 

mediambiental en relació amb la prevenció i reparació de danys mediambientals. Aquesta 

normativa es basa al principi de que “qui contamina, paga” i entén que la responsabilitat 

mediambiental és il·limitada, ja que l’obligació de reparació (o, en el seu cas, de prevenció) que 

assumeix l’operador responsable consisteix a tornar els recursos naturals danyats al seu estat 

original, sufragant el total dels costos que comporti. Posant l’èmfasi en la restauració total dels 

recursos naturals i dels serveis que presten, es prima el valor mediambiental, la pèrdua del 

qual no es pot compensar mitjançant una mera indemnització dinerària. 

Les organitzacions signants estem convençudes que aquestes accions que demanem reforcen 

el futur de la mineria sostenible al Bages mentre que els clams i la demagògia per mantenir 

unes pràctiques ambientalment inacceptables i fora llei, no tenen cabuda en un país amb 

futur. 

Federació Ecologistes de Catalunya (EdC): Ramon Minoves; tel. 675 88 93 71; 

correu@ecologistes.cat ; http://ecologistes.cat/ 

Centre d’Ecologia i Projectes Alternatius (CEPA-EdC):  Josep-Lluís Moner;  tel. 687 40 49 65; 
cepa@pangea.org ; www.cepa.cat 

Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA): Lluís Toldrà; tel. 655529245; 

info@depana.com; www.depana.org 

Grup Ecologista l’Alzina: Florenci Vallès/Jordi Badia; monsalat@gmail.com; 

http://www.lasequia.cat/montsalat/ 
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