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Defensem els miners i el territori

Des de fa dècades l'empresa minera Iberpotash (actualment propietat de la multinacional israelí ICL) explota les
mines de potassa de Sallent i Súria. I també des de fa dècades ha anat desfent-se del runam a la coneguda
muntanya del Cogulló de Sallent, causant perjudicis pels aqüífers i el propi riu Llobregat. Durant aquest temps, els
abocaments han comptat amb el silenci còmplice de governs de diferent color que no han pressionat com calia a la
multinacional per a que complís amb la responsabilitat i cura del territori on estava instal·lada. Així doncs, el resultat
és que s'embutxaquen desenes de milions d'euros anuals i ens deixen els residus.

La lluita del poble de Sallent va permetre guanyar una batalla judicial per a que deixessin de fer-se els abocaments
al Cogulló, establint-se l'1 de Juliol de 2017 com a fi d'aquesta pràctica. Mentre no arribava aquesta data, Iberpotash
hauria d'haver acondicionat la mina de Súria, que compta amb una planta de tractament de residus, per a absorbir la
producció i plantilla de la mina de Sallent. Era l'anomenat Pla Phoenix, que porta anys d'endarreriments. A data
d'avui, aquest canvi no s'ha realitzat, el que significa que 1000 llocs de treball directes i fins a 4000 comptant els
indirectes estan penjant d'un fil, una amenaça de primer nivell per a les famílies de miners i mineres directament
afectades i el conjunt del Bages i comarques properes.

Estem a 3 mesos d'aquesta data i l'empresa no aporta cap solució. Estem a 3 mesos d'aquesta data i el govern no
aporta cap solució. Estem a 3 mesos d'aquesta data i se'ns acaba la paciència.

Aquells que feien ulls grossos amb la multinacional, ara estan xiulant, dissimulant, com si no passés res, abandonant
als i les treballadores a la seva sort, doncs si no hi ha feina hi ha EROs, ERTEs i acomiadaments generalitzats. No
és gens descartable que l'empresa, a més, aprofiti l'ocasió per a fer xantatge sobre les condicions de la plantilla
directa i de subcontractes. Això, per una comarca ja prou castigada per diverses crisis industrials, tèxtils i mineres,
és un cop demolidor.

Els miners i mineres de Súria i Sallent volen treballar i exigeixen que aquesta feina sigui respectuosa amb el territori.
És un insult a la intel·ligència que l'empresa multinacional i el govern pretenguin fer-nos creure que a tres mesos
vista no tenen previst l'escenari que hi haurà, fet que ens fa suposar que no ho comuniquen perquè serà negatiu
pels miners.

Creiem que davant la passivitat existent, és l'hora d'iniciar la defensa activa dels llocs de treball i el territori. En una
lluita que no és només dels i les treballadores de la mina, sinó també de les seves famílies. També de les
comarques del Bages i Berguedà. També de tota la classe treballadora.

Fem una crida a estar atentes i preparar la solidaritat de classe que calgui. Si no hi ha solució, els miners i mineres
pujaran des del kilòmetre de fondària on estan treballant, sortiran al carrer i faran sentir de forma nítida la seva veu
en defensa dels seus drets, llocs de treball i el respecte al territori, front el desig de beneficis de la multinacional. La
CGT de Catalunya estarà, com sempre, al seu costat, preparada.
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