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La CUP acusa el Govern d'«opac»
amb el tema Iberpotash
La formació tem que el conveni signat entre l'executiu i l'empresa pugui estar
relacionat amb més bonificacions

La portaveu de la CUP, Anna Gabriel, en una imatge d'arxiu. Foto: Adrià Costa

La Candidatura d'Unitat Popular ha lamentat aquest divendres "la manca de transparència" del
Govern amb tot allò relacionat amb Iberpotash, l'empresa encarregada de les mines de Súria i
Sallent. La seva portaveu, Anna Gabriel, ha denunciat el conveni signat el 13 de novembre en
què es declara l'empresa d'interès públic i estratègic. "Ens inquieta pensar que aquesta
declaració pugui tenir a veure amb més bonificacions sobre els cànons de l'aigua per a l'empresa",
ha dit. Gabriel ha recordat que "no estem en una situació de desgovern, sinó que el govern en
funcions pren decisions que poden tenir afectacions", i ha recordat que l'empresa acumula un
llarg expedient de denúncies per contaminació.

La CUP ha denunciat aquest divendres des del Torrent de Soldevila de Sallent l'opacitat del
Govern en totes les gestions relacionades amb l'empresa minera Iberpotash. En concret, la
diputada Anna Gabriel s'ha referit al conveni signat entre l'empresa i la Generalitat el passat 13
de novembre en què es declarava Iberpotash d'interès públic i estratègic. Gabriel ha explicat
que la CUP no entén aquesta declaració mentre que "la Unió Europea li està obrint un expedient per
contaminació". A més, han criticat que aquest fet s'hagi produït en una situació com l'actual i amb
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un govern en funcions. En aquest sentit, temen que pugui tenir a veure amb més bonificacions
sobre els cànons de l'aigua per a l'empresa.

"Ens agradaria poder dir que el Govern en funcions no ha signat cap conveni amb Iberpotash,
que ha anunciat que vol revertir tots els nyaps mediambientals que hi ha hagut amb l'empresa,
però sembla que no és així, el Govern opta per un altre tipus de qüestions", ha lamentat.

La candidatura independentista s'ha mostrat molt crítica amb l'activitat de l'empresa i l'ha acusat
de "destrossar el territori" i "hipotecar el futur d'un dels rius més importants del país, el Llobregat,
causant una contaminació, uns efectes per la salut, unes despeses econòmiques públiques i uns
danys, que difícilment podran ser reparats en un període de temps raonable". En aquest sentit, ha
recordat que els estudis indiquen que l'aigua del Torrent de Soldevila és deu vegades més
salada que la del mar Mediterrani. 

D'altra banda, la CUP també ha recordat que l'empresa minera té múltiples processos judicials
oberts i condemnes per contaminació ambiental. Entre d'altres, han destacat la imputació el passat
mes de juny per un presumpte delicte ambiental de dos alts directius de la companyia i tres alts
càrrecs de la Generalitat. A més, la formació ha recordat que una ordre judicial va anul·lar la
llicència ambiental que la Generalitat va atorgar a la companyia l'any 2008, de manera que
l'activitat no té empara legal.

La qüestió d'Iberpotash serà un dels temes tractats en la nova reunió entre Junts pel Sí i la CUP
programada per al proper dilluns, tot i això Gabriel ha assegurat que no es tracta d'una condició
'sine qua non'. 
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