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CiU Bages dóna suport a Iberpotash
arran de la sentència del TSJC
Insta les altres formacions polítiques de la comarca a pronunciar-se davant
l'anul·lació de l'autorització ambiental al runam salí del Cogulló

	En relació a la sentència del TSJC que anul·la l'autorització ambiental de l'activitat minera
d'Iberpotash al runam salí del Cogulló, des de Convergència i Unió Bages es dóna "suport a una
companyia cabdal per a Catalunya en general i pel Bages en particular" i suport als seus
treballadors. CiU recorda que Iberpotash té "projectes engrescadors que" han d'aportar llocs de
treball i generar riquesa. Des de federació nacionalista es considera que s'ha de treballar
conjuntament entre l'empresa i les institucions, "tal i com s'està fent", per definir un pla executable,
que faci possible l'expansió de l'empresa i la restauració dels runams salins a la comarca del Bages.

	 

	Des de CiU Bages es creu que s'han de minimitzar al màxim les afectacions al medi, i "això és
possible amb la continuïtat de l'activitat". CiU Bages es posa a disposició de l'Ajuntament de
Sallent, de l'Ajuntament de Balsareny i dels ajuntaments veïns per col·laborar en tot allò que sigui
necessari en les diferents institucions on CiU està representada, des del Parlament Europeu, les
Corts de l'Estat espanyol, el Parlament de Catalunya, el Consell Comarcal i, sobretot, des del
Govern de la Generalitat davant la situació creada.

	 

	Així mateix, CiU Bages mostra la seva conformitat amb les accions anunciades pel Govern de la
Generalitat en el seu comunicat, en què es detalla que s'ha encarregat als seus serveis jurídics
l'anàlisi del contingut de la sentència per determinar si correspon presentar un recurs de cassació
davant el Tribunal Suprem, i amb independència de la presentació del recurs, encarregar als seus
serveis tècnics i jurídics que estableixin les actuacions necessàries per dotar les activitats mineres
d'Iberpotash de les autoritzacions ambientals que corresponguin conforme a la legislació aplicable.

	 

	Així mateix, CiU Bages encoratja al Govern de la Generalitat, a l'empresa i als ajuntaments
implicats, perquè continuïn en la definició, l'aprovació i l'aplicació del pla que ha de permetre el
previst cessament ordenat de les extraccions de potassa a Sallent, l'eliminació en primera instància
del runam de la Botjosa amb la reconversió de la zona en sòl industrial i la restauració del runam del
Cogulló mitjançant la valorització material d'aquests subproductes miners.

	 

	Des de CiU Bages, es considera que el projecte empresarial d'Iberpotash, generarà sinèrgies
positives a l'activitat econòmica de la comarca i de la Catalunya Central, i demanen un
pronunciament públic de la resta de forces polítiques de la comarca per fer-ho possible entre
tots, ja que "aquest tema va començar amb el tripartit i segueix ara".
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