
SUPORT PARLAMENTARI A LA MORATÒRIA DEL COGULLÓ  Per 124 vots a favor i 10 en contra, el Parlament va aprovar ahir una proposta de
resolució que dóna suport a les mesures transitòries proposades per ICL per continuar els abocaments temporals al runam del Cogulló

Esteve Pintó, president de Pro-
mineria (que va ser al ple, amb
tres representants més de la pla-
taforma), celebrava l’aprovació de
la resolució, promoguda per Pro-
mineria. «Els partits s’han alineat
més enllà de les desavinences po-
lítiques. L’interès general de la mi-
neria ha prevalgut», deia ahir Pin-
tó, que agraïa que s’hagués impo-
sat «el sentit comú». El president
de la plataforma impulsada per

empreses subcontractades d’ICL
destacava el fet que el text aprovat
posi èmfasi a «fer un seguiment
per minimitzar les aportacions al
Cogulló, si s’acaben permetent, i
de la implementació del pla de
restauració. Serà un seguiment
exhaustiu i seriós». Pintó també
apuntava que ara mateix «només
una associació de veïns, que
s’haurà de veure en assemblea si
és o no vàlida, s’oposa» a la mora-
tòria.
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Promineria valora l’acord «més
enllà de desavinences polítiques»
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nUna trentena de representants
dels miners de Sallent i Súria van
assistir ahir al Parlament, dels
quals sis, els presidents, secretaris
i tresorers dels dos comitès, van
seguir el debat de la proposta de
resolució des de l’hemicle abillats
amb samarretes negres amb un
lema a favor de la mineria. Abans
del debat, els treballadors es van

reunir amb els grups polítics per
conèixer la seva posició.

«Estem satisfets», deia després
de la votació Fernando Rivera,
president del comitè de Sallent,
que explicava que tot i que la CUP
hi havia expressat un no «ens ha
expressat els seus motius i ens han
garantit que hi estaran a sobre».
Per a Rivera, «aquest era el punt
on volíem arribar per garantir els

llocs de treball». Avui, els comitès
de Súria i Sallent s’han de reunir
per «valorar el suport d’avui i de-
cidir els passos a seguir». Els mi-
ners han reclamat reunions amb
la CUP i amb ERC de Sallent «i ens
agradaria reunir-nos amb la Ram-
pinya». Passos endavant en la re-
solució del conflicte que no asse-
guren, recorda Rivera, «que el jut-
ge aprovi la moratòria».

Els miners, «satisfets» per la majoria a
favor de mantenir els llocs de treball

Només els deu diputats
de la CUP van negar
el suport a la proposta
de resolució presen-

tada ahir al Parlament per la resta
de grups polítics en favor de la
moratòria que reclama ICL per
continuar abocant al Cogulló i
instar el Govern a garantir la con-
tinuïtat de l’activitat minera a Sa-
llent. I de fer-ho aplicant controls
mediambientals. Tot plegat, quin-
ze dies abans de la data límit legal
del 30 de juny perquè l’empresa
deixi d’abocar al Cogulló i després
que ICL ja hagi presentat al jutge
l’incident d’execució de sentència
per demanar una pròrroga als
abocaments que té el suport de
l’Ajuntament, treballadors, socie-
tat civil, Govern, i ara també del
Parlament. Només falta un sí (pot-
ser no tan impossible, després de
la resolució judicial que obliga
l’associació a convocar una as-
semblea extraordinària) dels
veïns de la Rampinya, l’entitat que
va motivar la sentència que ha
provocat aquest terratrèmol d’ur-
gència a la mineria local.

El Bages va ser ahir al centre del
debat parlamentari, tant pel con-
tingut de la proposta com per les
intervencions dels bagencs Anto-

nio Espinosa (Ciutadans), David
Bonvehí i Adriana Delgado (JxS) i
Anna Gabriel (CUP). En un hemi-
cicle amb presència de represen-
tants dels treballadors, l’empresa,
l’administració local i Promineria,
els grups parlamentaris van dis-
posar de cinc minuts cadascun
per defensar la seva posició res-
pecte de la proposta conjunta. A
més d’Espinosa, Bonvehí, Delga-
do i Gabriel, també hi van inter-
venir Jordi Terrades (PSC), Hor-
tènsia Grau (Catalunya Sí que Es
Pot) i María José García Cuevas
(PP). Tots els grups, que van
aplaudir la presència dels repre-
sentants de la mineria a l'hemici-

cle, van coincidir en la rellevància
estratègica de la mineria al terri-
tori i de la seva transcendència
quant a l'impacte en llocs de tre-
ball i en creació de riquesa local.

PSC, PPC i Catalunya Sí que es
Pot (i Ciutadans amb molta
menys mesura) van ser crítics
amb l'actuació de l'empresa, que
no ha arribat a temps al 30 de juny
amb els deures de la rampa de Sú-
ria fets, i també amb el Govern de
la Generalitat,  al qual es va acusar
de «laxitud», d'haver-se «posat de
perfil», de no tenir un «pla B», de
no haver estat «dilalogant»,
«proactiu» ni «exigent» amb ICL.
Delgado (que va repartir-se el

temps d’intervenció amb Bonve-
hí) també va retreure al Govern no
haver estat prou «exigent» amb
l'empresa, de qui va dir que hauria
d'haver «trobat una solució» per
evitar les presses d'aquestes últi-
mes setmanes.

Gabriel, per la seva banda, va
lamentar el poc temps de què dis-
posava per defensar la seva posi-
ció en un tema «complex». Ga-
briel va retreure a l'hemicicle que
semblés «descobrir avui què pas-
sa al Bages» i l'existència d'una
sentència «dictada fa gairebé qua-
tre anys». La diputada va lamentar
que s'hagi «oblidat» el moviment
veïnal, al qual va lloar haver de-
mostrat que «el territori es defen-
sa defensant-lo».

La CUP no va presentar cap es-
mena a un text que Gabriel va
qualificar de «simbolisme polí-
tic», que per al grup anticapitalista
«no és suficient». També va de-
manar que «s'acabi el xantatge»
als treballadors per part d’una
empresa que va recordar que obté
«429 milions d'euros de benefici».

Gabriel va lluir la samarreta
amb el lema «Defensem la mine-
ria» que duien els miners als
seients reservats per a convidats
de l'hemicicle. Un gest que no li
va merèixer els aplaudiments dels
miners i sí el retret (en un torn de
rèplica) del PP per no votar a favor
de la proposta. «Més fets i menys
imatge», va dir García Cuevas, en-
tre aplaudiments de miners.

El Parlament aprova instar el Govern a garantir
la continuïtat d’una mineria sostenible a Sallent
Tots els grups, menys la CUP, donen suport a validar la moratòria demanada per ICL per continuar abocant al runam del Cogulló
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Representants dels treballadors de la mineria, ahir al Parlament

Anàlisi
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 EL FUTUR DE LA MINERIA AL BAGES                                                                                                                                                                            

Una proposta de resolució pot
ser subscrita per un grup parla-
mentari o per un diputat, amb la
signatura de quatre membres
més de la Cambra, segons el re-
glament del Parlament. Són la
Junta de Portaveus i la Mesa del
Parlament les que decideixen si,
un cop admesa a tràmit, és tra-
mitada en comissió o pel ple.
L’habitual és que aquestes pro-
postes es resolguin en comissió.
Hi ha excepcions, però, com la
resolució de defensa de la lliber-
tat d'expressió i del dret d'inicia-
tiva dels diputats, votada el de-
sembre passat pel ple. La cupai-
re Anna Gabriel lamentava ahir
que haver dut la resolució de la
mineria al ple «estableixi prece-
dent» i qualsevol conflicte labo-
ral o qualsevol plet d’una em-
presa es pugui dur ara també al
ple. El text aprovat, presentat per
tots els grups menys la CUP, no
va recollir una esmena del PP
que proposava substituir la pa-
raula «país» del text per «terri-
tori». 
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La CUP tem que
la votació al ple
de la proposta
de resolució
estableixi precedent

ECONOMIA

 La UE va celebrar ahir l'inici
de la nova legislació que posa fi
a les despeses associades a l'ús
del roaming en altres estats
membres diferents del del país
d'origen i va avisar que vetllarà
pel seu compliment

‘Roaming’
LA UE CELEBRA LA FI
DEL ‘ROAMING’ ALS
PAÏSOS MEMBRES

L’ESDEVENIMENTLA TENDÈNCIALA INICIATIVA

Marcadors

 La Seu d'Urgell va donar ahir
el tret de sortida a la 28a
Trobada Empresarial al
Pirineu, que enguany ha
superat la xifra de 600 inscrits
amb el títol «Estratègies per a
un marc canviant»

La Seu
TROBADA

EMPRESARIAL
AL PIRINEU

 L’ocupació a les cooperatives
catalanes durant el primer
trimestre del 2017 va créixer el
6,2% respecte del mateix
període de l'any anterior. Les
cooperatives van facturar
4.500 milions d'euros el 2016 


CREIX L’OCUPACIÓ A
LES COOPERATIVES

CATALANES
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