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SOCIETATBAGES

La Generalitat ha de presentar
aquest mes de novembre davant el
Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya (TSJC) el nou pla de res-
tauració –requerit a l’empresa
Iberpotash– del runam del Co-
gulló de Sallent i la nova fiança per
garantir que aquesta restitució es
faci efectiva. 

Ambdós elements són impres-
cindibles per acomplir la sen-
tència que aquest tribunal va dic-
tar l’octubre del 2011 en què do-
nava la raó al contenciós interpo-
sat per l’advocat sallentí Sebastià
Estradé contra l’autorització am-
biental atorgada pel Govern a
l’empresa minera tres anys abans.
Aquesta sentència va passar a ser
ferma el mes de juliol passat, quan
el Tribunal Suprem va desesti-
mar un recurs presentat per Iber-
potash.

Segons ha precisat la lletrada
que defensa el procediment d’Es-
tradé,  Montserrat Badia, el TSJC va
rebre a mitjan setembre el decret
del Suprem en què donava al Go-
vern –que és contra qui es va in-
terposar el recurs pel fet de ser qui
va atorgar l’autorització– un ter-
mini de dos mesos per al compli-
ment de la sentència. Període que,
per tant, compleix aquest novem-
bre. La Generalitat no ha respost a
aquest diari si ha presentat al jut-
jat el pla de restauració i la fiança,

ni si té previst formalitzar-ho en els
propers dies. 

La sentència dictada pel Tribu-
nal Superior de Justícia de Cata-
lunya l’octubre del 2011 –que és la
que ara s’ha de complir– conside-
rava que la fiança havia fixat la Ge-
neralitat en l’atorgament d’aquella
autorització ambiental recorre-
guda (585.153 euros) era insufi-
cient i que calia que l’empresa
disposés d’un pla de restauració,
un document que hauria d’haver
aparegut en el mateix plec de l’au-
torització ambiental que va ator-
gar el Govern.

Després d’aquella sentència,
l’executiu català ja va moure fitxa
i va establir una nova fiança pro-
visional, de gairebé 14 milions
d’euros, de la qual l’empresa n’ha
de pagar el 50%, ja que hi ha una
bonificació perquè les 48 hectàrees
del runam del Cogulló no es troben
ubicades en un espai declarat
d’interès natural. 

Des del moment que la sen-
tència va esdevenir ferma, la part
demandant considera que la Ge-
neralitat ha de tornar a fixar una
nova fiança. Sebastià Estradé con-
sidera que la que ara hi ha vigent,

aquesta dels 14 milions, responia
a una execució provisional, re-
correguda per les parts, que Es-
tradé entén que és insuficient. 

Els treballs previs de la part de-
mandant per a la sol·licitud d’a-
questa execució definitiva de sen-
tència estimaven en 71 milions
d’euros el valor de la fiança, des-
prés de valorar estudis i experièn-
cies anteriors d’intervenció, com
per exemple el runam de Vila-
fruns. Tant la fiança com a el pla de
restauració hauran de quedar ava-
lats pel Tribunal Superior de Jus-
tícia de Catalunya.

DAVID BRICOLLÉ | SALLENT 

El Govern ha de presentar ja al jutjat el
pla de restauració i la fiança del Cogulló

Aquest mes acaba el termini per complir la sentència ferma del litigi promogut per Sebastià Estradé

Cinta transportadora del material que surt de la planta de Sallent cap al runam del Cogulló
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Xavier Claus tornarà a liderar la
candidatura de CiU a Santpedor a
les properes municipals. És el se-
gon cop que serà el cap de llista de
la formació. Es va estrenar en els
comicis del 2011, en què CiU va
obtenir quatre regidors, dos més
que en els del 2007. Tot i això, va
quedar a l’oposició.

CiU Santpedor ha informat que
treballa ara per «confeccionar un
nou equip municipal amb un nou
programa i amb cares noves» a una
llista que també integrarà també
«independents compromesos amb
el procés de transició nacional
que viu el país».

Xavier Claus és el primer que fa
un pas endavant a Santpedor per
posicionar-se de cara les properes
municipals, ja que els altres partits
que tenen representació al ple no
han confirmat la seva aposta de
manera oficial.

L’alcaldessa, Laura Vilagrà, va in-
formar ja fa uns mesos que aquest
seria el seu últim mandat, però de
moment ERC no s’ha pronunciat
sobre qui agafarà el relleu a la ve-
terana política, que es va enrolar
per primer cop a una llista repu-
blicana el 1999 i que el maig del
2015 haurà estat 12 anys a l’alcal-
dia. Tampoc no se sap res del PSC,
tot i que el més lògic seria que fos
Fina Rodríguez la que agafés el re-
lleu de Marc Soler, que el desem-
bre de l’any passat es va desvin-
cular del grup socialista, un fet que
va deixar el PSC a l’oposició. Quant
a Solidaritat Catalana, que va ob-
tenir un regidor, sembla que no tor-
narà a presentar candidatura.

REDACCIÓ | SANT FRUITÓS

Xavier Claus
repeteix com a
cap de llista de
CiU a Santpedor
per segon cop

El santpedorenc Xavier Claus

ARXIU/A.P.

Sant Vicenç programa tallers i un
concurs de cuina d’aprofitament

Sant Vicenç comença avui els
actes de la setmana del Medi Am-
bient, enguany centrada en la llui-
ta contra el malbaratament ali-
mentari. Amb aquest tema com a
eix principal es realitzaran quatre
tallers de cuina d’aprofitament,
des d’avui i fins dijous, a les tres es-
coles del municipi i a l’aula de
formació de Can Soler. En aques-
ta línia també s’ha programat un
concurs de receptes de cuina d’a-
profitament, dissabte vinent al

matí a la plaça de l’Ajuntament,
que organitza l’Associació Cultu-
ral Ceps i Manduca. Aquesta ini-
ciativa coincidirà el mateix dissabte
al matí amb la setena edició del
Mercat de Segona Mà i Intercan-
vi. En paral·lel, es programarà l’es-
pectacle familiar Sobreviu de la
companyia teatral Viu i Riu. Tam-
bé es divulgarà la fauna del parc
natural de Sant Llorenç del Munt
amb una xerrada a càrrec del gu-
arda del parc Vicenç Bros, dis-
sabte, i una sortida, diumenge. 

REDACCIÓ | SANT VICENÇ

Sant Fruitós ha obert la inscrip-
ció al Casal de Nadal, que es  durà
a terme els dies 24, 29, 30, i 31 de
desembre i el 2 de gener a les ins-
tal.lacions del Nexe. L’horari d’a-
quest any serà de 2/4 de 10 a 2/4
de 2 i s’inclou una franja desper-
tador de 2/4 de 9 a 2/4 de 10. Els
preus tenen en compte descomp-
tes per a les inscripcions del segon
germà i membres del MIJAC (el
10%) i per a famílies nombroses i
monoparentals amb carnet (15%).
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Inscripció al Casal de
Nadal de Sant FruitósEl mercat de segona mà, plenament consolidat, es farà dissabte vinent

ARXIU/ASV


