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Iberpotash rep cinc denúncies per danys

mediambientals
El conseller Recoder manté un pols amb l'empresa que actua amb impunitat i alguns suports
administratius

Josep Maria Cortés
Iberpotash ha iniciat la rampa de Sallent. L'obra civil d'enorme envergadura pot provocar
destrosses mediambientals abans d'obtenir l'aprovació del Pla Especial Urbanístic (PEU).
Només compta amb permisos administratius provisionals de l'Ajuntament de Súria
(Barcelona) i de les direccions sectorials de la Generalitat, de Mines i d'Assumptes

Forestals. 

El passat 19 d'octubre, Iberpotash va anunciar a través de diferents mitjans (TV3, entre ells) el començament de la
citada rampa. El mateix matí del 20 d'octubre van ser presentades cinc denúncies contra Iberpotash per un bufet
medioambientalista català. 

Una de les denúncies es va presentar a l'Ajuntament de Súria; la segona, als Mossos d'Esquadra, amb la intenció que
arribi amb celeritat al jutjat de guàrdia. La tercera va ser presentada davant la Policia Municipal de Suria i una altra als
Agents Rurals. L'última es va executar davant el Servei de Protecció de Legalitat Urbanística del Departament de Medi
Ambient de la Generalitat. 

Paralització de les obres

Les cinc denúncies en curs demanen la paralització immediata de les obres de la rampa de Sallent, un túnel de cinc
quilòmetres de longitud, que ha de permetre millorar la rendibilitat dels processos d'extracció de la potasa. L'aprovació
definitiva del PEU, que encara es troba en la seva fase inicial de tramitació, és necessària per a l'atribució per part de
l'ajuntament de la llicència d'obra que permeti poder començar els treballs. 

És la principal eina que permet al Departament de Territori i Sostenibilitat, dirigit pel conseller Lluís Recoder, analitzar i
informar sobre els impactes urbanístics i mediambientals d'un projecte de tal envergadura. Sorprèn que, a més de
l'Ajuntament de Súria, altres departaments depenents d'altres conselleries de la Generalitat hagin atorgat
autoritzacions provisionals que permetin cobrir les esquenes d'Iberpotash.

Igual de sorprenent va resultar el desplegament informatiu realitzat sabent la temeritat manifesta, arbitrarietat i fins i tot
presumpta prevaricació que suposa per part de les diferents autoritats atorgar llicències sense que s'hagi esgotat el
procediment que garanteix que no es realitzin irreversibles danys a l'urbanisme i al medi ambient d'una zona ja de per
si mateix terriblement afectada per la contaminació fruit de l'activitat d'Iberpotash. Quina seria la reacció del conseller a
la vista de les notes de premsa i entrevistes triomfalistes inaugurant una obra el pla que encara està en tramitació?

Disensiones dins del Govern

Les disensiones internes en el si del Govern català han anat agreujant-se des de que Iberpotash iniciés l'anunci del
Pla Pheonix, que segons un informe de l'Estudi Ramón Folch, no va a suposar el desmuntament de les piles de sal
emmagatzemades a Súria i Sallent, sinó una mera millora de productivitat disfressada dels seus processos.

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha mostrat en els últims mesos un tremend hermetisme davant qualsevol
sol·licitud d'informació, en teoria pública, relativa a les autoritzacions ambientals de les que disposa Iberpotash,
arribant a haver de sol·licitar l'empara del Sindic de Greuges, Rafael Ribo, sense resultat, de moment positiu. 

Aquesta vegada, és el propi Iberpotash, i el seu primer executiu Martínez Alamo, qui sembla haver obert la caixa dels
trons.
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