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A la Mesa del Parlament
Dolors Camats i Luis, portaveu, Laura Massana Mas, diputada del Grup Parlamentari 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, d’acord amb el que 
estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de 
resolució següent per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Ocupació.

Exposició de motius
El passat 19 de juny, Gas Natural va presentar a Manresa el projecte de construir al municipi 
de Balsareny un magatzem de gas al subsòl salí. Segons l’empresa, el projecte, que suposa 
una inversió de 350 milions d’euros, esdevé estratègic per al conjunt del país ja que 
representa una garantia de seguretat en el proveïment ja que contindria una reserva per al 
consum a Catalunya durant 14 dies.
Ara bé, el mateix projecte explica que el dipòsit «permetrà la creació d’un nou mercat (hub) 
per a intercanvis comercials al sud d’Europa». Cal tenir en compte que el fet de disposar 
d’un magatzem de gas suposa per a Gas Natural una millora de la companyia en el mercat 
gasístic a nivell europeu, tot preveient que en el termini en que es desenvolupi el dipòsit de 
gas quedi enllestida la interconnexió amb França.
Pel que fa els impactes ambientals, els càlculs indiquen que, per tal de construir els vuit 
dipòsits de 500.000m3 (0.5Hm3) cadascun serien necessaris 4Hm3 per dipòsit (11Hm3 per 
any) així com l’evacuació de la salmorra resultant. En aquest sentit, és ben clar que no és 
possible extreure aquest volum d’aigua del riu Llobregat sense fer perillar el seu cabal 
ecològic actual.
A més, cal tenir en compte que serà també necessària l’evacuació de la salmorra resultant 
de la construcció dels dipòsits, i que l’actual col·lector es troba vell i saturat fet que ha 
provocat en repetides ocasions importants vessaments al llarg del seu recorregut. Caldria 
doncs, en tot cas, una ampliació i millora.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. A difondre i explicar, amb la màxima transparència, tota la informació del projecte.
2. A que no autoritzi el projecte si aquest no utilitza aigua residual o reutilitzada per la 
construcció de les cavitats.
3. La no autorització del projecte si aquest no preveu un sistema segur d’evacuació de les 
salmorres que es generin durant la construcció de les cavitats.
4. A rebutjar el projecte si aquest comporta qualsevol mínim risc sísmic o geològic.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2013

Dolors Camats i Luis Laura Massana Mas
Portaveu GP ICV-EUiA Diputada GP ICV-EUiA 
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ESMENA TRANSACCIONAL (ICV-EUiA, CiU, PSC) QUE SUBSTITUEIX L’ACORD 4 DE 
LA PROPOSTA ORIGINAL

“Exigir un estudi sísmic i geològic que asseguri que no hi haurà cap risc de moviments a la 
zona, i concretament demanar al Govern que encarregui a l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya l’anàlisi sobre la idoneïtat d’emplaçar un magatzem subterrani de gas a 
Balsareny”.
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