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Tres exdirectius de les mines
s'enfronten a tres anys i mig de presó
L'empresa Iberpotash també s'asseurà dilluns al banc dels acusats com a
responsable civil subsidiari d'un presumpte delicte ecològic

Muntanya de sal del Cogulló a Sallent. Foto: Arxiu

El Jutjat Penal número 1 de Manresa jutjarà la setmana vinent tres exresponsables de les mines
de potassa de Súria i Sallent per un presumpte delicte ecològic. El fiscal els demana penes de
fins a tres anys i mig de presó, i la reparació dels danys i perjudicis causats a la zona. El procés
arrenca l'any 1997, quan les mines encara estaven en mans públiques, a partir d'unes
investigacions dutes a terme per la fiscalia, que acusa els directius d'abocar sense control i
clandestinament clorurs, metalls pesants i compostos orgànics volàtils. El fiscal també apunta
Iberpotash com a responsable civil subsidiari per haver passat a ser propietària de les mines
després de la denúncia.

La fiscalia demana tres anys i sis mesos de presó per als acusats Rafael Eduardo S., director
tècnic de l'empresa Súria K., i Antonio S., responsable mediambiental. Així mateix, demana dos
anys i nou mesos per a José Ramón M., conseller delegat de Súria K i Potasses del Llobregat
fins al 1999, quan va cessar del càrrec després de l'adquisició d'aquestes dues societats per part
d'Iberpotash.

A més, el fiscal també reclama als tres exresponsables que assumeixin el cost econòmic de la
recuperació ambiental de la zona "fins a l'eliminació de l'elevada salinitat i dels compostos orgànics
volàtils que presenten les aigües de diversos pous de la zona i que fan que les seves aigües no
puguin ser destinades al consum humà o del bestiar", segons l'escrit al qual ha tingut accés
l'ACN. Alhora, la fiscalia fa responsable subsidiària a l'empresa Iberpotash. 

El procediment judicial, en què també apareix com a acusació l'entitat L'Alzina, va començar l'any
1997 a partir d'unes investigacions portades a terme per la fiscalia, i el judici ha hagut d'esperar
més de 15 anys perquè es tanquessin les investigacions de la fiscalia i fos possible fixar una
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data per a la vista.

Ni fiscal, ni l'acusació particular ni el col·lectiu ecologista l'Alzina consideren que Iberpotash
prengués les mesures necessàries per evitar la contaminació de la conca del Llobregat. "Tant
l'explotació minera de Súria com de Sallent van provocar que aquells abocaments o injeccions de
lixiviats no autoritzats haguessin d'afectar molt negativament les aigües superficials i subterrànies",
sosté el fiscal.

El judici s'iniciarà al Penal 1 de Manresa dilluns de la setmana vinent i es preveu que s'allargui fins
dijous. 
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