
 

El fiscal considera acreditat el dany dels 
runams al medi però rebaixa la petició de 
penes 
Ministeri públic i acusació particular veuen demostrat que hi va haver omissió en l'aplicació de 

mesures per evitar les afectacions de les aigües 
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Els acusats durant la primera sessió del judici, 

dilluns passatarxiu/mireia arso 

 

DAVID BRICOLLÉ | MANRESA El 

judici als tres exdirectius de les mines 

del Bages -dos dels quals tenen encara 

càrrecs intermedis dins de l'empresa- 

es va cloure ahir, després de quatre 

dies, amb una rebaixa de la petició de 

penes tant per part del fiscal com de 

l'acusació particular, però amb la 

reafirmació per part de tots dos lletrats 

que en el procediment ha quedat "demostrada" l'afectació en el medi ambient per part dels 

runams salins derivats dels processos de les explotacions. Una situació, la dels runams, 

que la part acusadora afirma que amb la investigació realitzada, i els informes pericials i 

les proves aportades, no només suposava un risc, sinó que "s'ha evidenciat" que ja han 

causat afectacions en forma de contaminació de cursos fluvials, pous i aqüífers.  

En concret el fiscal ha rebaixat la petició de pena dels 3 anys i mig de presó que 

demanava inicialment a 2 i mig per a dos dels acusats (Rafael S. i Antonio S.), i dos anys i 

un dia per al tercer (José Ramon M.), a més d'una multa de 18 mesos a raó de 15 euros 

per dia, i de 16 mesos per la mateixa quantia, respectivament. D'altra banda, l'acusació 

particular va rebaixar la petició de pena dels 4 anys de presó que sol.licitava inicialment a 3 

per a cadascun d'ells. També ha reduït els fets delictius de dos a un, ja que en un primer 

moment es van considerar de manera separada les afectacions de Súria i de Sallent i al 

final s'han unificat com una problemàtica comuna. Per la seva banda, la defensa demana 

l'absolució dels acusats ja que considera que en cap cas no ha quedat demostrat un efecte 

contaminant per part dels runams (vegeu pàgina 3). 

 


