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Els ecologistes reclamen al Govern
que obligui ICL a cessar els
abocaments al Cogulló
Fonts jurídiques i del sector saliner plantegen querelles contra l'administració si
l'endemà del 30 de juny no fa complir la sentència del TSJC

Vistes generals de la muntanya de residus salins del Cogulló a Sallent | ACN

Les plataformes ecologistes Prou Sal!, Ecologistes en Acció i Xarxa per una Nova Cultura de
l'Aigua han exigit al Govern que obligui l'empresa que gestiona les mines del Bages, Iberpotash,
a deixar d'abocar runam salí a Sallent en compliment de la sentència del TSJC. Aquest divendres,
30 de juny, és la data límit perquè l'empresa pugui continuar abocant runam salí, però la
companyia minera va presentar, fa tan sols dues setmanes, un incident d'execució de sentència
per demanar una moratòria de dos anys. Aquest dijous, el jutge ha citat les parts per poder decidir
si accepta aquesta pròrroga. Els ecologistes posen sobre la taula un interrogant i li demanen al
magistrat si es veu capaç també d'atorgar aquesta pròrroga al canvi climàtic, que consideren que farà
agreujar la situació de contaminació que viu tota la conca del Llobregat. Per altra banda, fonts
jurídiques i del sector saliner es plantegen querelles contra l'administració si l'endemà del 30 de
juny, el Govern no fa complir la sentència del TSJC.
Les formacions ecologistes han demanat aquest dimecres al Govern "contundència i valentia" i li
han reclamat que aturi els abocaments de runam salí al Cogulló de Sallent i que faci complir la data
del 30 de juny com a final dels abocaments. El portaveu de Prou Sal!, Jep Ribera, ha recordat
que la data del 30 de juny ja és una moratòria "de tres anys i mig", i ha denunciat que l'empresa
ha utilitzat aquesta pròrroga per tal de vulnerar la sentència i fer créixer la muntanya de sal.
Per altra banda, el col·lectiu ecologista argumenta que "si el negoci que plantejava l'empresa a
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Súria no els ha sortit com ells volien, és l'empresa qui ha d'assumir-ne les conseqüències, i no
tots plegats". En aquest sentit, asseguren que restaurar tot el runam que es llançarà al Cogulló
durant els dos anys que es demanen de pròrroga costarà a la societat, com a mínim, 16 MEUR.
Els ecologistes que l'empresa ha obtingut uns beneficis de 450 MEUR en els darrers nou anys i,
en canvi, les despeses públiques degut a la seva activitat gairebé igualen aquesta quantitat.
Per altra banda, les formacions ecologistes reclamen que sigui el Govern qui lideri el pla de
restauració del runam de les mines del Bages i que ho faci implicant l'empresa explotadora, ICL,
amb una fiança "potent" i "proporcional a la magnitud dels runams salins i el cost de la seva
eliminació".
L'endemà del 30 de juny
El jutge ha citat aquest dijous totes les parts per tal de conèixer la seva postura i prendre una
decisió sobre si acceptar o no la moratòria de dos anys que demana Iberpotash i que té el suport
del Govern.
Així doncs, a partir d'aquí s'obren diversos escenaris. D'una banda, que el jutge decideixi no
acceptar la moratòria i, per tant, que Iberpotash no pugui continuar abocant runam salí l'endemà del
30 de juny; que el jutge accepti que l'empresa continuï abocant; o bé, que no es pronunciï i, en
aquest cas, fonts de l'empresa minera han explicat a l'ACN que consideren que podrien continuar
abocant.
En canvi, d'altres fonts jurídiques i del sector saliner creuen tot el contrari i asseguren que, si no hi
ha cap altre pronunciament per part del jutge, preval la sentència que obliga a deixar d'abocar
runam a partir del 30 de juny. En cas que l'empresa fes cas omís i continués abocant, aquestes
mateixes fonts no descarten querellar-se contra l'administració per presumpta prevaricació.
Competència deslleial
Representants de les empreses salineres han denunciat la competència deslleial que exerceix
Iberpotash, ja que no fa seu el principi fonamental de 'Qui contamina, paga'. Per ells, el Govern
cedeix al "xantatge" de l'empresa "que sempre amenaça en marxar i deixar el runam al Bages i
sense feina a milers de persones".
En aquest sentit, denuncien que Iberpotash no juga les mateixes regles de joc que la resta
d'empreses mineres de l'Estat i lamenten que, en aquest cas, "hi ha una laxitud culpable per part
de les autoritats" i asseguren que l'únic lloc on poden acudir "és a Europa".
A més, han recordat que ICL té dos procediments oberts a Europa i denuncien que l'empresa no
disposa ni de l'autorització ambiental ni urbanística per exercir la seva activitat al Bages.
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