
Exdirigents de les mines del Bages seran 
jutjats per delicte ambiental 
El litigi judicial es va iniciar l'any 1997 a partir d'investigacions iniciades per la Fiscalia 
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El jutjat penal número 1 de Manresa jutjarà a principis de desembre tres exresponsables de les 

mines de potassa de Súria i Sallent per un presumpte delicte ecològic. El fiscal els demana penes de 

fins a tres anys i mig de presó i la reparació dels danys i perjudicis causats a la zona. El procés 

arrenca l'any 1997, quan les mines encara estaven en mans públiques, a partir d'unes 

investigacions dutes a terme per la fiscalia, que acusa els directius d'abocar sense control i 

clandestinament clorurs, metalls pesants i compostos orgànics volàtils. El fiscal també apunta 

Iberpotash com a responsable civil subsidiari per haver passat a ser propietària de les mines 

després de la denúncia. 

  

En concret, els tres exdirectius que seran jutjats són Rafael Eduardo S., director tècnic de l'empresa 

Súria K, Antonio S., responsable mediambiental, i Josep Ramon M., conseller delegat. A més, les 

acusacions també apunten a Iberpotash com a responsable civil subsidiari, pel fet que en va passar 

a ser propietària després de la denúncia.  

  

El director de Medi Ambient d'Iberpotash, Lluís Fàbrega, ha recordat que les denúncies provenen 

de l'any 1997, quan l'empresa israeliana encara no era l'encarregada de l'explotació minera de 

Súria i Sallent. Fàbrega ha subratllat que, de moment no hi ha cap sentència ferma, i ha recordat 

que els exdirectius són els que tenen el procés obert com a imputats. "En aquest país és molt fàcil i 

estem molt acostumats a criminalitzar", ha dit. El responsable de Medi Ambient ha assegurat que 

l'empresa confia plenament amb els companys "perquè coneixem de la seva honradesa i 

professionalitat".  
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