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Quinze me
esos després del judici, els acusats han estat absoltss arxiu/j.
Sallent

L'Audiència de
d Barcelona ha absolt el fins avui alca
alde
de Súria, Jossep Maria Canudas, quatre
e regidors i trres
tècnics de l'A
Ajuntament de
e Súria per ha
aver permès les
obres per ferr un camí provvisional d'acccés a unes ob
bres
d'ICL, segons la sentència
a que ahir van rebre les pa
arts i
a la qual ha tingut
t
accés Regió7.
R
En la sentènccia es justifica
a l'absolució de tots
els acusats per
p la falta d'e
evidències qu
ue justifiquin una
sanció penal de les perso
ones processa
ades.
En el cas d'un regidor, An
ntoni Castellà, a més s'hi afegia
a
l'acusació de negocciacions prohibides perquè
è el camí
provisional d'accés al pou
u de Cabanassses passava per terrenys que eren de la seva propietat, delicte del qual
també ha esttat absolt.
Ara, les acussacions –Fisccalia i CUP– poden
p
presen
ntar un recurs
s contra la deccisió judicial.
L'advocat de la defensa, Benjamí
B
Garccia, es mostra
ava satisfet pel fet que els seus clients hagin estat absolts
a
perquè demo
ostra que «el seu comporta
ament va serr impecable». Tot i això, ess mostrava «a
astorat» pel temps
t
que ha
a
trigat a arriba
ar la sentència perquè han
n passat gaire
ebé 15 mesos
s des de la ce
elebració del judici i durant tot aquest
temps els acusats «han tingut l'espasa
a de Dàmocle
es al damunt, i a conseqüè
ència d'això h
han estat amb
b l'ai al cor
durant sis an
nys i mig», que és el tempss que fa que es va presentar la denúnccia.
Els fets es re
emunten a començament del
d 2012, qua
an l'Ajuntame
ent de Súria va aprovar la lllicència. A fin
nal del mateixx
any, l'advoca
at Christian Morron,
M
del de
espatx barcelo
oní Terraqui, va presentarr una denúnciia per presum
mpta
prevaricació en la concessió de la llicè
ència d'obres. Al cap d'un any,
a
aquesta denúncia va ser arxivada pel jutjat
d'instrucció número
n
2 de Manresa,
M
perrò es va reob
brir a petició de
d la CUP, qu
ue en aquest cas ha actuat com a
acusació pop
pular.

Durant el judici, en el qual Morron va participar com a testimoni, va admetre que el seu despatx havia presentat la
denúncia després que empreses amb interessos en el sector saliner d'Espanya i França li haguessin encarregat
una valoració de la situació jurídica i administrativa de l'activitat al Bages d'Iberpotash. I sota aquesta premissa, va
explicar davant el tribunal, van encarregar amb caràcter previ un informe tècnic sobre els efectes ambientals de la
seva activitat i els possibles efectes que podria tenir el desenvolupament del projecte Phoenix.

