
 

Els Mossos d´Esquadra afirmen que era 
evident que els runams salinitzaven 
El judici per presumptes filtracions d'aigua salinitzada de les mines del Bages ha viscut aquest 

dimarts la segona jornada 

02.12.2014 | 19:31 
Els tres exdirectius acusats de presumpte delicte 

contra el medi ambient, ahir al matí al jutjat penal 

de Manresa, just abans de l´inici de la 

vista Mireia Arso 

 Tres exdirectius de les mines de Súria i Sallent 
s´enfronten a tres anys i mig de presó 

 Jutjaran tres exdirectius de les mines de potassa per presumpte delicte ecològic 

DAVID BRICOLLÉ | MANRESA Els Mossos que van investigar les presumptes filtracions 

d'aigua salinitzada entre el 1999 i el 2003 han afirmat aquest dimarts, en el judici de tres 

excaps de l'anterior propietat de les mines del Bages, que en la seva recerca van trobar 

proves evidents que hi havia aigües contaminant l'entorn. La defensa va intentar 

argumentar que les proves potser no van ser prou acurades per arribar a aquesta 

conclusió. 

El judici va començar ahir, dilluns, amb la compareixença dels tres exdirectius que 

s'asseuen al banc dels acusats per presumpte delicte ecològic. Tots tres van coincidir 

plenament en la defensa que les muntanyes de residus -conegudes com a runams o 

escombreres- són "totalment impermeables" i, en conseqüència, a assegurar que mai no 

s'han pogut produir filtracions d'aigua salinitzada ni per la base (cap al subsòl), ni pels seus 

voltants per la part exterior. Només un dels acusats va precisar que hi havia hagut algun 

"petit escapament" d'aigua salinitzada cap a l'exterior, però que va circumscriure a 

"episodis puntuals" de pluges molt intenses. 

Els tres exdirectius per als quals va començar el judici -que s'allargarà fins dijous- eren el 

director de producció de les mines, Rafael S., el responsable mediambiental, Antonio S., i 

el conseller delegat José Ramon M., en el moment que el col.lectiu ecologista l'Alzina i un 

particular van presentar denúncia (l'any 1997) i es va començar a instruir el cas. També hi 

va ser present un representant d'Iberpotash, ja que l'acusació hi apunta com a responsable 

civil subsidiari. 
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