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Iberpotash, que gestiona les mines de

Súria i Balsareny, va presentar el 18

d'octubre una de les obres de la

primera fase del projecte Phoenix, un

ambiciós pla amb una inversió inicial

de 160 milions d'euros que pretén

garantir el futur de la mineria al

Bages. L'empresa treballa en la

perforació de la rampa de la mina de

les Cabanasses (el túnel més llarg i de

més nivell que hi ha a tot l'Estat, de

4,7 quilòmetres i 900 metres de

profunditat), que permetrà

incrementar l'extracció de potassa i de sal. La construcció de la rampa, però,

ha començat sense que s'hagin completat tots els procediments urbanístics.

Així ho argumenta una denúncia, a la qual ha tingut accés l'ARA, presentada

tant a l'Ajuntament de Súria com al Servei de Protecció de Legalitat

Urbanística del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, que

alerta d'una presumpta "infracció urbanística molt greu". Els denunciants

subratllen que, segons la legislació, una obra d'aquesta envergadura ha d'anar

acompanyada d'un pla urbanístic especial, que encara no s'ha aprovat

definitivament.

El text de la denúncia inclou la sol·licitud de "suspensió de les obres en curs,

així com la retirada de materials i de la maquinària". Els denunciants reclamen

que els treballs de perforació de la rampa, que Iberpotash vol fer entrar en

funcionament a finals del 2014, no poden continuar sense la llicència

municipal, que no serà efectiva fins que no s'hagin fet totes les acreditacions

urbanístiques i ambientals. "A la Generalitat saben que el pla especial no està

aprovat de manera definitiva. I una activitat com aquesta no pot començar

sense els permisos corresponents", expressa un dels advocats que ha tramitat

la reclamació.

L'opinió de la Generalitat

El Govern no fa la mateixa lectura que els denunciants. Portaveus del

departament de Territori i Sostenibilitat precisen que el pla especial

urbanístic ha d'estar tramitat quan comenci el procés d'extracció de la

potassa. Mentre la rampa no entri en funcionament, la Generalitatconsidera

que l'empresa en té prou amb el permís sol·licitat a la direcció general

d'Energia, Mines i Seguretat Industrial per dur a terme els treballs de

POLÈMICA A LA MINERIA

El Govern diu que es poden fer les obres però no iniciar les extraccions

Iberpotash no ha acabat els tràmits urbanístics per a
la rampa de Súria
El pla Phoenix continua generant polèmica. Les obres de la nova rampa d'extracció de

potassa a Súria s'han iniciat sense l'aprovació del pla urbanístic especial. La

Generalitat diu que ara no és necessari.
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La construcció de la rampa de Súria permetrà obtenir dues tones de
sal, el doble del que es produeix actualment a Espanya. ACN
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construcció. El departament d'Empresa i Ocupació va afirmar ahir que

Iberpotash disposa de l'autorització. Consultats per l'ARA, portaveus

d'Iberpotash es van limitar a comentar que la construcció de la rampa ha

començat "amb tots els permisos corresponents".

El projecte Phoneix, que inclou una inversió a Súria per construir una planta

de tractament de sal vacum (la sal és el residu que es genera quan es fabrica

potassa), ha enfrontat Iberpotash amb la patronal que representa els

fabricants de sal de l'Estat (Afasal). La nova planta ha de permetre la

producció de 750.000 tones de sal en una primera fase per arribar a dos

milions de tones a mitjà termini. Els fabricants de sal entenen que aquesta

producció col·lapsaria el mercat (a l'Estat se'n fabriquen un milió de tones

anuals).

Els últims dies s'han interposat denúncies creuades entre Afasal i Iberpotash a

la Comissió Nacional de la Competència (CNC). La patronal adverteix que

l'empresa no compleix amb les mesures de restauració del medi afectat per la

seva activitat. La patronal es remet a l'informe de l'estudi Ramon Folch i

Associats, que conclou que el projecte Phoenix pot considerar-se un pla de

millora de la producció de potassa, però "en cap cas una mesura ambiental per

reduir els impactes actuals i assegurar la restauració del medi afectat".
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