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L'empresa de mineria Iberpotash ha

rebut un nou revés judicial amb una

sentència del Tribunal Superior de

Justícia de Catalunya (TSJC) que

obliga l'empresa minera a presentar

abans de dos mesos un nou pla de

recuperació i una fiança per possibles

danys ambientals a la seva planta de

tractament de sal de Sallent, on té

emmagatzemats 50 milions de tones

de sal. La resolució assenyala que

l'actual pla, aprovat per la Generalitat

l'abril del 2008, "no és adequat" i

considera la fiança dipositada per l'empresa, d'uns 585.000 euros per

aquestes instal·lacions, és insuficient.

A part d'ordenar a la Generalitat que demani la renovació del pla de

recuperació, el TSJC es reserva l'última paraula sobre aquest pla, que el jutge

haurà de supervisar i aprovar. Aquest obstacle s'afegeix al problema que la

companyia té amb la construcció a Súria d'una gran rampa d'extracció de

potassa, el mineral del qual la companyia extreu sal. Tal com va avançar

l'ARA, Iberpotash no té tots els tràmits urbanístics aprovats per construir

aquesta rampa i això va obligar la Generalitat a emetre una resolució que

obligava a aturar les obres.

Demanda particular

Aquesta resolució del TSJC respon a la denúncia de Sebastià Estradé, un veí

de Sallent que viu a prop de la muntanya de sal d'Iberpotash. La denuncia

incloïa un estudi del gabinet ambiental Ramon Folch en què es calcula que la

fiança mediambiental necessària ha de ser d'uns 75 milions d'euros, 130

vegades més que la fiança actual. Un portaveu del departament de Territori i

Sostenibilitat de la Generalitat va avançar ahir que no es recorrerà la

sentència i va reconèixer que la fiança actual és clarament insuficient. Tot i

això, va descartar que la nova fiança arribi a la xifra calculada per l'informe

Folch i es va limitar a dir que "serà difícil de calcular".

Des d'Iberpotash van treure importància a la resolució. Segons fonts de

l'empresa, la mina de Balsareny, que abasteix la planta de Sallent, s'esgotarà

aviat i tot i que "no hi ha data de tancament" la sal emmagatzemada s'anirà

traslladant progressivament a la planta de Súria, que concentrarà tota la

producció. Aquest pla, que segons fonts de l'empresa està "negociat però no
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Després de la paralització de les obres, el TSJC obliga ara a augmentar la fiança
mediambiental

Nou revés judicial a l'ampliació d'Iberpotash
La justícia obliga Iberpotash a presentar un nou pla de recuperació i ampliar la fiança

per la seva planta a Sallent. La Generalitat ja va ordenar paralitzar les obres de la nova

rampa d'extracció a Súria.
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aprovat", és la segona part del Projecte Phoenix, amb el qual l'empresa pensa

duplicar la seva producció i que va començar a caminar amb les obres per

obrir la nova rampa d'extracció a les mines de Súria.

Els problemes de Súria

Aquestes obres van topar amb els problemes legals ja esmentats. La resolució

del departament de Territori i Sostenibilitat, emesa el 7 de gener, donava a les

parts interessades 15 dies per presentar al·legacions. Immediatament,

Iberpotash i l'Ajuntament de Súria van presentar el pla especial que

autoritzaria la rampa i que en el moment de la denúncia estava aprovat,

pendent de l'aprovació definitiva. Aquest pla, segons l'alcalde de Súria, Josep

Maria Canudas (de Convergència i Unió), està a punt d'aprovar-se, una vegada

acabi el seu període d'exposició pública.

Segons l'alcalde, les obres de la cinta transportadora que traslladarà la potassa

es van iniciar abans de l'aprovació del pla especial, perquè es van començar

sota la forma d'un camí provisional d'accés a la mina (que ja està fet i que

segueix exactament el mateix traçat que la futura cinta transportadora).

Canudas recorda que aquest camí, que ha rebut el tractament de camí rural, sí

que té la llicència aprovada.
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