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Durant el judici, en el qual Morron va participar com a testimoni, va admetre que el seu despatx havia presentat la 

denúncia després que empreses amb interessos en el sector saliner d'Espanya i França li haguessin encarregat 

una valoració de la situació jurídica i administrativa de l'activitat al Bages d'Iberpotash. I sota aquesta premissa, va 

explicar davant el tribunal, van encarregar amb caràcter previ un informe tècnic sobre els efectes ambientals de la 

seva activitat i els possibles efectes que podria tenir el desenvolupament del projecte Phoenix. 

 


