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conflicte en una activitat extractiva

la indústria de la sal estudia 
avui mesures contra iberpotash

AGUSTÍ SALA / OLGA GRAU
BARCELONA

L’
assemblea de l’Associa-
ció Ibèrica de Fabricants 
de Sal (Afasal), que agru-
pa la majoria dels pro-

ductors, analitzarà en una reunió 
extraordinària avui a Madrid les 
conseqüències que es deriven dels 
avantatges competitius de què supo-
sadament es beneficia la firma mi-

La firma minera del 
Bages assegura que 
destinarà la futura 
producció a exportar

nera Iberpotash al Bages. La convo-
catòria, amb caràcter urgent, es va 
fer després que es conegués l’infor-
me de l’Estudi Ramon Folch, encar-
regat per indústries del sector, se-
gons el qual la falta d’inversions me-
diambientals de la filial de la 
israeliana ICL poden atorgar-li «una 
situació competitiva avantatjosa», 
segons ha pogut saber aquest diari. 
Un total de 20 empreses –17 de grups 
diferents– formen part d’Afasal (17 
espanyoles i tres portugueses).
 Iberpotash, que assegura que 
aplica la normativa vigent des que 
es va quedar amb les mines de Súria 
i Sallent el 1998, extreu potassa de 
les mines. El clorur sòdic (sal) és el 

residu del procés de producció. A di-
ferència d’altres residus, es pot ven-
dre, encara que el més habitual és 
que s’acumuli a les muntanyesde  re-
buig, ja que el seu valor és la desena 
part de la potassa. Iberpotash produ-
eix avui per a desglaç i també ven sal 
de rebuig a químiques com Solvay i 
Ercros.
 Hi ha diversos sistemes per pal-
liar els impactes mediambientals 
de la seva acumulació, que supo-
sen costos d’entre el 0,5% i el 3% del 
preu de venda. Iberpotash ha fet poc 
per mitigar l’impacte d’aquest ma-
terial de rebuig  i a més  va diposi-
tar unes fiances per cobrir possibles 
danys, tal com preveu la normati-

va de la UE, que a penes suposen el 
2,5% del cost de restauració, segons 
l’estudi. L’anàlisi revela que l’Admi-
nistració «sembla haver actuat sub-
sidiàriament davant la falta de dili-
gència per part del contaminador». 
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
acumula inversions d’almenys uns 
200 milions d’euros en 30 anys per 
pal·liar la salinització per l’activi-
tat minera del Llobregat, del qual es 
proveeix la regió metropolitana de 
Barcelona, segons va publicar EL PE-
RIÓDICO.
 La preocupació de la indústria sa-
linera va esclatar a l’anunciar Iber-
potash el pla Phoenix que, en una 
primera fase suposa uns 150 mili-

ons d’euros que inclouen una plan-
ta de sal fina, de més valor, amb una 
producció anual de 750.000 tones. 
La seva comercialització es planteja 
com la solució mediambiental per 
al Bages, cosa que nega l’estudi citat. 
La companyia assegura que la dedi-
carà a l’exportació i que ja té clients 
emparaulats.  

EL 75% DEL MERCAT / Aquest anunci va 
moure indústries de la sal a encarre-
gar l’estudi. Després de veure les con-
clusions, han optat per tractar el te-
ma a Afasal. La qüestió és que la pro-
ducció prevista per Iberpotash en 
una primera fase equival al 75% del 
mercat actual de sals cristal·litzades, 
en declivi a Espanya, i el que estava 
previst per a la segona fase, 2,1 vega-
des. La planta actual més gran de sal 
vacuum a Espanya compta amb una 
capacitat de producció de 200.000 
tones. A priori, les companyies d’Afa-
sal no descarten cap tipus d’actuació 
contra Iberpotash, que és una de les 
seves 20 associades. H

33 Uns tractors recullen sal a Súria, que actualment es dedica al desglaç o a la indústria química.
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PRÀCTIQUES IRREGULARS EN EL SECTOR FINANCER

La gestió dels últims anys de la Ca-
ja de Ahorros del Mediterráneo 
(CAM) abans de la seva nacionalit-
zació i posterior venda del seu braç 
financer al Banc Sabadell no dei-
xa de deparar sorpreses. Ahir es va 
saber que el FROB ha acusat l’úl-
tim exdirector general de l’enti-
tat, Roberto López Abad, i l’exres-
ponsable de projectes immobili-

aris, Daniel Gil, d’haver «obtingut 
un lucre personal» amb cinc opera-
cions realitzades amb una de les fir-
mes participades de l’entitat, la soci-
etat Valfensal. L’Audiència Nacional 
està fent diverses investigacions so-
bre la CAM, a la qual s’afegeix aques-
ta querella. 
 López Abad ja està imputat dins 
de la investigació principal sobre la 
caixa que segueix el jutge Javier Gó-
mez Bermúdez pel cas de les jubila-
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cions milionàries que es van adjudi-
car els antics gestors en plena crisi 
de l’entitat.
 La CAM acusa els seus antics res-
ponsables d’utilitzar la compraven-
da de tres hotels i l’adquisició de du-
es parcel·les a la República Domini-
cada i Mèxic com a «pantalla» per a 
«una transferència de fons no jus-
tificada» des de l’entitat d’estalvi a 
Valfensa. Aquesta societat està par-
ticipada en un 70% per dos empresa-

ris vinculats a López Abad i en un 
30% per la filial de la caixa Tenedo-
ra de Inversiones y Participaciones 
(TIP) que, segons la querella, va ser 
utilitzada per l’exdirector general 
i per Gil com «una zona opaca de 
gestió al marge dels mecanismes 
habituals de la CAM». 
 La querella presentada per l’ad-
vocat del FROB Carlos Gómez-Ja-
ra assenyala que la racionalitat de 
les citades operacions immobilià-
ries a l’estranger solament adqui-
reix tot el sentit «si se les concep 
com a actuacions il·lícites-delic-
tives amb la finalitat d’obtenir el 
lucre personal» de López Abad i 
Gil, que a més les van amagar «so-
ta l’aparença d’inversions» i sen-
se que passessin pels controls nor-
mals de l’entitat. H

Negocis amb la «caixa b»
Els responsables públics de la CAM van acusar l’exdirector general de l’entitat 
alacantina d’«obtenir un lucre personal» amb operacions tèrboles


