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Dos anys de presó per als tres
exdirectius de les mines del Bages
La sentència obliga a reparar els danys i perjudicis causats a la zona i juntament
amb Iberpotash hauran d'indemnitzar els propietaris afectats

Muntanya de sal del Cogulló a Sallent. Foto: Arxiu

El jutjat Penal número 1 de Manresa ha condemnat a dos anys de presó els tres exdirectius de
les mines de Súria i Sallent per un delicte mediambiental. La sentència, a la qual ha tingut
accés l'ACN, també obliga els exdirectius i a Iberpotash - com a responsable civil subsidiària- a
fer-se càrrec del cost econòmic de la recuperació ambiental fins a l'eliminació de la salinitat i dels
compostos orgànics volàtils que presenten les aigües afectades a diversos punts de Súria, Callús,
Santpedor i Sallent. El jutge ha ordenat que els tres acusats i Iberpotash indemnitzin cadascun
dels propietaris dels pous i fonts particulars. La sentència no és ferma i les parts podran
presentar recursos d'apel·lació.

El Penal número 1 de Manresa ha condemnat a dos anys de presó tres exdirectius de les mines
de Súria i Sallent per un delicte ecològic. Es tracta de Rafael Eduardo S., director tècnic de
l'empresa Súria K.; Antonio S., responsable mediambiental i 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. El ministeri fiscal els acusava de fer abocaments
il·legals de clorurs, metalls pesants i composts orgànics volàtils procedents de les mines de Súria i
Sallent entre els anys 1997 i 2003.

La sentència obliga els acusats i Iberpotash a indemnitzar de manera conjunta i solidària el cost
econòmic de la recuperació ambiental fins a l'eliminació de l'elevada salinitat i els compostos orgànics
volàtils que presenten les aigües dels pous (aigües que no poden ser destinades a consum humà o la
ramaderia). A més, també obliga l'empresa a "aturar i paralitzar" els abocaments de lixiviats
contaminants de les aigües provinents dels residus salins a les escombreres actives de Súria i
Sallent. 
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La sentència imposa els acusats a prendre totes les mesures de restauració que siguin necessàries
per preservar i mantenir l'equilibri ecològic, així com a assumir el cost econòmic de la recuperació
ecològica que ha de suposar retornar l'aigua als valors de salinitat que tenien abans de l'existència
de les escombreres salines als pous, fonts, torrents i rius contaminats.

El text del jutge obliga els tres exdirectius a pagar una multa de 13.500 euros i els inhabilita per
l'exercici de qualsevol professió o ofici relacionat amb les activitats industrials durant el termini
d'un any.
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