
 

Els exdirectius de les mines jutjats 
asseguren que el subsòl i la vall fan 
segurs els runams 
En el judici per presumpte delicte ecològic els acusats van afirmar que només hi ha hagut «petites 

filtracions puntuals» 
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DAVID BRICOLLÉ Els tres exdirectius de les anteriors empreses explotadores de les 

mines del Bages que des d’ahir s’asseuen al banc dels acusats, per presumpte delicte 

ecològic, 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 ahir 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 era present un representant d’Iberpotash, ja que l’acusació hi apunta com a 

responsable civil subsidiari. 

Els encausats van defensar a ultrança les garanties d’impermeabilitat dels runams, i molt 

especialment dels actius –Fusteret i Cogulló–, remetent-se als estudis hidrològics i 

geològics que es van fer abans d’iniciar-hi els abocaments. En el cas del runam sallentí, el 

1978. Tots tres es van reiterar que, segons aquells projectes –que, segons van dir, 

s’haurien corroborat en anys posteriors amb sondejos en el subsòl realitzats per l’Institut 

Geològic i Miner d’Espanya–, es va buscar el punt idoni per al dipòsit en tractar-se d’una 

àrea «que s’assenta sobre una base d’una capa d’entre 15 i 20 metres de gruix de 

margues i argiles», matèria «que és totalment impermeable». 

Per aquest motiu, van defensar que mai no va caldre una impermeabilització de tipus 

artificial d’aquesta base (com es fa ara en abocadors amb materials com per exemple el 

polietilè). Segons els acusats, l’assentament sobre subsòls argilosos impermeables era la 

tècnica que s’emprava en aquells moments en explotacions mineres d’arreu del món i, 

segons va argumentar Rafael S., ni que en aquell moment hagués existit una tècnica com 

la d’aïllament amb polietilens, «no s’hauria pogut aplicar en aquests casos, perquè uns 

plàstics amb una muntanya al damunt de 50 metres d’alçada s’haurien acabat trencant. 

Però és que el sòl ja era impermeable». 

«No hi havia filtracions» 

Interpel·lats tant pel fiscal de Medi Ambient, Antoni Pelegrín, com per l’advocat de 

l’acusació particular, Climent Fernández, sobre si podien assegurar que tampoc no es 



produïen filtracions exteriors, els tres acusats van mostrar-se igualment taxatius que tots 

els lixiviats –aigües derivades d’aquestes muntanyes de residus– «es recollien i es recullen 

en la seva totalitat», i que des de l’any 1990 es deriven cap al col.lector de salmorres (la 

canonada que transporta les aigües salobres fins al mar). Segons els exdirectius de les 

mines, aquesta recollida estava garantida fins i tot quan no hi havia les rases perimetrals 

que es van construir fa menys d’una dècada, «perquè el projecte que es va fer quan es va 

començar un dipòsit com el del Cogulló el va preveure en una vall tancada, que condueix 

les aigües cap a un únic punt, on hi ha la bassa que les reté per al seu posterior 

bombament cap al col.lector». Les acusacions van demanar per què, si des de bon principi 

les característiques dels runams eren suposadament tan segures pel que a l’estanquitat, 

en anys posteriors es va optar finalment per construir rases perimetrals per garantir una 

adequada recollida d’aquestes aigües. Els acusats van subratllar que l’habilitació 

d’aquestes rases –juntament amb altres mesures com noves preses de contenció– no van 

ser mai accions imprescindibles per assegurar la recollida total de les aigües, que van 

reiterar que ja era un fet, sinó que van ser millores afegides «perquè amb els anys van 

sorgint noves tècniques i era normal que s’anés evolucionant», segons va declarar Rafael 

S. Una declaració que el responsable mediambiental de les mines en aquell període va 

ratificar afirmant que «tot funcionava correctament, i les mesures que es van emprendre 

van ser per millorar el que ja hi havia». 

La riera de Soldevila 

L’advocat de l’acusació particular va demanar als acusats per què, si suposadament no es 

produïa cap filtració dels runams, a final de la dècada dels 90 es va realitzar una captació a 

la riera de Soldevila (en terme de Sallent) per l’elevada salinització de la seva aigua. 

Segons els exdirectius, aquesta captació –per conduir-ne també les aigües cap al 

col.lector– es va portar a terme després de parlar amb l’Agència Catalana de l’Aigua, 

«perquè la voluntat i la directriu de l’empresa era captar qualsevol salinització encara que 

no provingués de la nostra activitat». Els encausats van posar totalment en dubte que la 

contaminació d’aquesta riera i de fonts com la del Pitoi provingui de la muntanya de 

residus i ho atribueixen a la naturalesa del propi subsòl salí. A preguntes de l’advocat 

defensor, Rafael S. va declarar que cada mes rebien inspeccions de la direcció general de 

Mines per anar seguint les mesures que s’anaven desenvolupant «i se n’aixecava acta», i 

que «mai» des de Medi Ambient se’ls va fer cap advertència. 

 


