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Resum situació ICL- Iberpotash 

Estem parlant d’una empresa que tots coneixem, la més important del Bages, que dóna feina 

directa o indirectament a unes 4.000 persones.  

1.- ICL- Iberpotash salinitza el Llobregat 

La problemàtica ambiental provocada per les mines de potassa del Bages es pot considerar 

com el repte a la gestió de residus i d’aigües de més magnitud a Catalunya. 1 

A la dècada dels anys vint del segle passat  s’inicià l’explotació minera de potassa a Súria, i pocs 

anys després a Cardona i a Sallent, esdevenint una activitat econòmica important al Bagesi. A 

partir dels anys vuitanta l’explotació es fa de manera més intensiva i comencen a a créixer 

desmesuradament els runams del Fusteret a Súria i el del Cogulló a Sallent. Al 1989, en temps 

ja de la Generalitat restaurada, finalment entra en funcionament el col·lector de salmorres de 

la conca del Llobregat, que significa un notable alleugeriment de la salinitat al riu.  L’any 1990 

tanca la mina de potassa de Cardona, la més profunda. A partir del 2005 es construeixen rases 

perimetrals als runams que, a base de successives millores, capten i condueixen cap al 

col·lector la salmorra que circula per la superfície; tot i així la salmorra que circula 

subterràniament segueix incontrolada.  Al 2010 finalitza la impermeabilització i restauració per 

l’ACA del runam de Vilafruns, que significa una millora notable a la riera de Conangle. Es 

desallotja el barri de l’estació de Sallent, afectat per subsidència; els últims veïns en marxen el 

2011. Actualment els runams del Fusteret a Súria i del Cogulló a Sallent segueixen augmentant 

a un ritme de 1,4 milions de tones de sal anuals; segueixen salinitzades les aigües de fonts, 

pous i de les rieres de Soldevila, Riudor i Bellver situades a l’entorn dels runams i les aigües del 

Cardener i del Llobregat, avall de Súria i de Sallent respectivament, segueixen amb  uns valors 

de salinitat molt superiors als que tindrien en condicions naturals. Precisament ara es pot 

veure aquesta l’evolució dels dos grans runams a partir de la web de l’Institut Cartogràfic 

Català, i des de casa. 2  

Al 1998 les mines de Súria i Sallent van ser comprades per l’empresa israeliana ICL, una de les 

més grans a nivell internacional en l’extracció de sal potàssica i que ha optat per continuar 

l’abocament incontrolat de residus salins. 

Riu avall les poblacions que capten l’aigua del riu tenen seriosos problemes. A Castellgalí que 

capta aigua del Cardener i a Sant Vicenç de Castellet, Olesa de Montserrat i Abrera que la 

capten del Llobregat, habitualment l’aigua no compleix la norma de potabilitat per excés de 

sal. Al Baix Llobregat la Generalitat ha hagut de construir una planta d’electrodiàlisi reversible 

a Abrera i Agbar una planta d’osmosi inversa a Sant Joan Despí per dessalar l’aigua del 

Llobregat per al subministrament d’aigua de boca realment potable a la conurbació 

barcelonina. A més, l’aigua del riu amb el seu alt contingut de sal no podia ser potabilitzada 

directament, produiria els perillosos trihalometans cancerígens.  

                                                           
1
 No en tenim  la referencia escrita, però els ho hem sentit afirmar a  Narcís Prat  i a Gabriel Borràs, 

director de Planificació de l’ACA amb el tripartit. 
2
 Us oferim  una imatge del runam del Cogulló amb les fotos aèries fetes el 1946, una altra del 1955 i 

una darrera que correspon gairebé a l’actualitat. 

http://betaportal.icgc.cat/ortoview/
http://betaportal.icgc.cat/ortoview/
http://www.prousal.org/prousal.php?id=233
http://www.ub.edu/ecologia/index.php/directori/academic/22-narcis-prat-fornells
https://www.linkedin.com/pub/gabriel-borr%C3%A0s-calvo/b/b88/878
https://www.dropbox.com/s/18hoga7l20bawcm/Comeraelrunam.jpg?dl=0
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Un  col·lector de salmorres construït l’any 1988 recull les aigües salobres procedents de les 

mines i de les plantes de tractament del mineral, però està actualment envellit i al límit de 

capacitat; se li demana un servei que no pot complir 3. Un nou col·lector  ja s’ha construït 

d’Abrera fins al mar i la fase d’Abrera a l’origen acaba de passar el període d’exposició pública. 

Recentment tres savis amics han publicat un llibre de referència “Rius de sal”4 sobre la salinitat 

al Llobregat, que  dóna una visió històrica  i que és totalment i definitivament  incontestable. 5 

També, el CEPA va crear l’any passat un vídeo divulgatiu excel·lent. 

2.- Salinitzant, crea un deute de país. 

Només cal passejar per les nostres fonts i llocs de lleure ancestrals per adonar-se’n de com han 

malmès el territori: les captacions d’aigua de Sallent, els pous de Santpedor, les captacions i 

pous  d’altres pobles del Bages, ara han de venir d’aigües amunt.  La web de Montsalat té 

documentada, explicada i fotografiada aquesta afectació al medi de manera notable. 

Recentment, s’està construint una captació directa des del pantà de la Llosa del Cavall, aigües 

amunt del Cardener:  previsiblement, perquè caldrà donar aigua potable a tots els  pobles de 

Súria en avall:  l’aigua a Catalunya, cada cop més ja no corre pels rius sinó pels tubs, un bé que 

era de tots s’ha privatitzat deixant contaminar els rius i portant-la per tubs dels que les 

empreses tenen l’aixeta i poden posar el preu.6  

L’ACA ja va reconèixer un despesa  de 300 M€  el 2009. Però això no és tot! Indemnitzar  la 

gent que vivia al barri de l’Estació de Sallent  ha costat uns 100 M€ més. I, el que és encara 

pitjor: La planta d’electrodiàlisi reversible d’Abrera suposa un sobrecost mínim de 3M€ /any. 
iiPodríem dir que això no és gaire, però si tenim en compte que els efectes de la salinització , si 

no es fa res per evitar-ho, duraran més de cent anys i que l’energia cada cop serà més cara, 

podem pensar que el deute generat per ICL- Iberpotash de cara a les generacions futures serà 

enorme. Pa avui, gana demà. 

3.- Marc legal: denúncies, imputacions... 

Tota la informació sobre les denúncies, imputacions  i  resolucions dels jutjats  es troba  molt 

ben explicada en els articles  d’ A. Cerrillo a la Vanguardia i molt detallada a la web de 

Montsalat.  Aquí només expliquem les grans línies. 

                                                           
3
 Les seves sovintejades fuites de salmorra ocasionen la mort fulminant de la vegetació i la 

contaminació del sòl per molt temps; els darrers vessaments han estat davant d’un establiment de 
jardineria d’Abrera i al passeig del Riu de Manresa. 
4
 En aquesta web del Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat també hi trobareu un enllaç per si us 

interessa comprar-lo online. 
5
 Hores d’ara, creiem que ja no s’aguanta ni té massa interès discutir cap dels arguments de 

l’empresa sobre les causes de la salinització. Si voleu, us podem fer a mans l’argumentació de 
l’empresa i diversos estudis, informes i judicis que la desmenteixen. 
6
 Estem elaborant des de la XNCA, i amb l’ajuda de l’ EWM un “mapa dels tubs”, que té poc 

desenvolupada la zona del Bages però que expressa aquesta visió de que els  tubs  substiueixen els rius 
en aquesta etapa de desenvolupament del capitalisme. 

http://www.lasequia.cat/montsalat/Impactes/Analisi/collector.htm
http://cecbll.cat/rius-de-sal-una-visio-historica-de-la-salinitzacio-dels-rius-llobregat-i-cardener-durant-el-segle-xx/
http://www.prousal.org/prousal.php?id=233&lang=ca
http://www.lasequia.cat/montsalat/
http://www.prousal.org/prousal.php?id=183&lang=ca
http://www.lavanguardia.com/buscador/index.html?filter.q=A.+Cerrillo+%2B+Iberpotash&x=13&y=8
http://www.lasequia.cat/montsalat/
http://www.lasequia.cat/montsalat/
http://europeanwater.org/es/
http://umap.openstreetmap.fr/fr/map/transferts-deau_18804#9/41.9993/2.0874
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Condemna penal.- Fa gairebé vint anys un conjunt de persones pertanyents a la Plataforma 

Montsalat vam presentar  una denuncia demanant al Fiscal general de Medi ambient Sr. Perez 

de Gregorio que actués, com va fer. L’any passat  es va celebrar el judici a Manresa  i la 

magistrada va sentenciar  una condemna penal de  dos anys de presó per contaminació i mala 

gestió a tres directius d’ICL- Iberpotash:  Rafael E. Sánchez, Antonio Luis Sánchez i José Ramón 

Membrillera.  L’empresa ha recorregut la sentència, que en aquest moment no és ferma. 

Sentència ferma sense possibilitat de recórrer: El tribunal Superior de Justícia de Catalunya 

(TSJC) va dictaminar l’octubre de 2011 la  obligació de fer un  pla de restauració pel runam del 

Cogulló. El dpt de TiS ha establert les limitacions d’aquest runam  a una altura de 538 metres i 

a un termini màxim d’abocaments al 30.06.2017.  

L’abril del 2013 el TSJC  ha anul·lat l’autorització ambiental que tenia el  mateix runam  . 

Imputació  delicte contra recursos naturals  i medi ambient/ CUP/ 29 setembre : José Antonio 

Martínez Álamo, conseller delegat  d’ Iberpotash, y Lluís Fàbregas, director general de medi 

ambient de la mateixa empresa. i  Josep Enric Llebot, secretari de Medi Ambient del Govern de 

la Generalitat; Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental, i  Jordi Agustí, 

director de l'ACA... 

La Unió Europea  ha obert “Procediment d’infracció contra Espanya” Primer va obrir 

“Investigació preliminar” que va respondre la Generalitat per possible infracció de la directiva 

europea sobre residus miners, amb  afectació a la contaminació i  salinització del  Llobregat. Es 

perquè  1/no aplica el pla de restauració exigit, 2/no va fer una declaración  de impacte 

ambiental  i  3/no compleix  la legalitat urbanística, segons els jutges.  Passos previs per  portar 

Espanya a Tribunal de Justicia de la UE a  Luxemburg. 

4.- Solucions i estudis 

La UPC manresana, quan encara no estava patrocinada per Iberpotash, va fer un estudi, pagat 

per l’ACA, on valorava  les diferents alternatives i assegurava que es podria re-introduir el 75 % 

del material que s’extreia durant els tres mesos següents a l’extracció, amb un cost aproximat 

de 10 € la Tona. 

El runam de Vilafruns es va tapar amb un cost de 9M€ aproximat i ha disminuït 

considerablement la generació de lixiviatsiii 

El Pla Fènix. Explicat per l’empresa (i la Generalitat) com la solució de tots els mals, és la seva 

aposta actual, amb la construcció d’una fàbrica de sal vacuum a Súria. Segons l’empresa, 

preveu una inversió de  240 M€ i demana l’ampliació de la dàrsena del port, la millora del 

corredor ferroviari i la portada d’una línia d’alta tensió per a  la fàbrica de Súria. L’informe de 

l’estudi Folch demostra que no redueix la generació de  runam a Súria. Tampoc el pla Phoenix 

dóna cap solució ambiental per Sallent. 

. 

http://www.naciodigital.cat/ecodiari/noticia/9406/condemna/anys/preso/tres/directius/iberpotash
http://www.prousal.org/prousal.php?id=205&lang=ca
http://www.prousal.org/prousal.php?id=205&lang=ca
http://aiguamoia.blogspot.com.es/2013/10/el-tsjc-anulla-lautoritzacio-ambiental.html
https://www.dropbox.com/s/4klximxw7gzfvsn/20140825%20Dictamen%20UE%20Iberpotash.pdf?dl=0
http://www.lasequia.cat/montsalat/Documentacio/CE-140710.pdf
http://www.prousal.org/prousal.php?id=223&lang=ca
http://www.prousal.org/prousal.php?id=151
http://www.icliberia.com/page/plan-phoenix
http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/9/0/1351719966409.pdf
http://estaticos.elperiodico.com/resources/pdf/9/0/1351719966409.pdf
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ProuSal va llençar  “una sortida consensuada als runams del Bages” proposant la creació d’una 

empresa mixta on participessin les parts implicades amb un capital format  per les fiances 

obligatòries fixades en garantia de restauració dels runams.  

De cara al pla de restauració del runam del Cogulló, obligada per la sentència ferma del TSJC,  

l’empresa ha explicat a través de la premsa regional  que es podia dissoldre el runam  i llençar-

lo al mar, i que corresponia a la Generalitat fer el tub que pogués transportar-la 78.   

L’ampliació del col·lector de salmorres en el seu tram d’Abrera als runams , ja posada a 

exposició pública i prevista la seva execució per l’any que ve, no preveu ni la conducció de la  

dissolució del runam del Cogulló al mar, ni dels possibles  lixiviats de la fàbrica de sal de Súria, 

ni tampoc la salmorra que es produiria si es fessin els dipòsits de gas a Balsarenyiv 

La Generalitat ha iniciat la redacció d’un  nou pla director urbanístic de la mineria al Bages 

 

5.- Campanyes, difussió i problemes actuals 

Amb tot i que cada vegada hem aparegut més als mèdiav, sembla que la societat catalana no 

acaba  de prendre consciència de la grandària del problema. També cal dir que  la menció que 

se’n fa al llibre blanc de la transició és gairebé nul·la.  

La penetració de la visió positiva cap a ICL- Iberpotash a la comarca no es queda ja només en 

els llocs de treball que ofereixen. També l’empresa ha estès els seus tentacles i forma part de 

la UPC, del Consell Tecnològic del Bages i els seus patrocinis van des de la Festa Major de 

Manresa fins l’equip de bàsquet. 

Per altra part, sembla que actualment, la puresa del material que es treu a Súria no és tan 

bona com s’esperava i diuen els minaires que potser caldrà continuar traient material de 

Sallent (per sota o en camions) 

A Súria es veuen obligats a treballar molt avall amb unes condicions de calor i humitat que no 

es corresponen amb el conveni signat. Enfront d’això hi ha estratègies diferents des de COO i 

UGT i la CGT 

6.- Des de ProuSal i Montsalat, on som: 

És evident que l’aigua, que era un bé comú, s’ha privatitzat de diferents formes. Una d’elles, 

contaminant-la i fent que paguem la descontaminació entre tots  través dels impostos,  tot i 

que la   DMA, panacea de les lleis europees, té un principi essencial: qui contamina, paga. 

                                                           
7 La sentència ha estat recorreguda per Iberpotash i per la Generalitat, mentre que Montsalat 

n’ha demanat l’execució parcial. 

8 Segons l’empresa, es necessita  una quantitat d’aigua de 105 litres/segon  i tardaria 50 anys 

en llençar-lo al mar 

 

http://www.prousal.org/prousal.php?id=222
http://territori.gencat.cat/ca/detalls/Noticia/20150529_bPDU_mineria
http://presidencia.gencat.cat/web/.content/ambits_actuacio/consells_assessors/catn/informes_publicats/inf_9_abastament_aigua_i_energia.pdf
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Per justícia, doncs, i recolzats per aquesta llei,  exigim que es  compleixi aquest principi  i 

farem servir tots els mètodes no violents  per aconseguir-ho: 

La denúncia i al·legacions al Pla de l’ACA pels propers quatre anys, junt amb Aiguaesvida. 

La reflexió i l’anàlisi per entendre les maniobres del poder , junt amb la XNCA 

La campanya de boicot  als patrocinis d’ICL,  junt amb BDS Bages 

En el VOLT2, junt amb l’APE,  l’Aliança per la pobresa energètica i l’Observatori del Deute per la 

Globalització 

Preparant un judici popular a ICL-Iberpotash el proper novembre a la sala de la Plana de l’Om, 

a Manresa, junt amb BDS Bages 

En els seminaris de les  escoles d’estiu i trobades d’ATTAC, i en les trobades del moviment de 

l’aigua, junt amb l’EWM i la Xarxa per la Nova Cultura de l’Aigua. 

                                                           
i
 Ja d’inici les explotacions mineres del Bages ocasionaren un increment de la salinitat als rius Cardener i Llobregat 
perquè hi abocaven directament part dels residus, a la vegada que motivaren la protesta ciutadana i la preocupació 
dels responsables del servei d’aigües a Barcelona. L’any 1932 es proposà la creació d’un col·lector que conduís les 
aigües salades de la mineria fins al mar. Al 1954 s’hi afegí la mina de Vilafruns a Balsareny. A la dècada dels 60 
comencen els runams salins 

 

ii Al quadre excel adjunt, tot i que data de l’any 2009, hi ha una prognosi dels cabals que es produiran als diversos 

centres de producció d’aigua potable dels sistema Ter-Llobregat d’ATLL: potabilitzadores del Llobregat (ETAP del 

Llobregat i ETAP del Solsonès), del Ter (ETAP Ter), dessalinitzadora del Llobregat (ITAM Prat) i resta de 

desssalinitzadores (Altres ITAM: Tordera i la prevista al Foix). Aquesta prognosi de cabals  està multiplicada per uns 

costos que eren els vigents l’any 2009. Tot aquest exercici el va  fer l’ACA  per al project-finance d’ATL amb l’ànim de 

què es pogués mantenir el seu caràcter d’empresa pública ...  

Què és el més interessant? Naturalment, comparar els costos unitaris de les diverses potabilitzadores. Fixeu-vos  que 
el cost total unitari per volum produït a l’ETAP del Llobregat (Abrera) és de 0,25€/m3, mentre que a l’ETAP del Ter 
(Cardedeu) és de 0,07€/m3. És a dir, és més de 3,5 vegades més cara de produir l’aigua potable a Abrera que a Car-
dedeu.  

I, això, per què? La resposta és en el cost unitari energètic per volum d’aigua produïda. Mentre que a Cardedeu és de 
0,0019 €/m3 per Kwh energètic, a Abrera és de 0,0584, és a dir, TRENTA VEGADES MÉS !!! Per què costa tant, ener-
gèticament, potabilitzar l’aigua del Llobregat a Abrera? Per dues raons: 

1.- Per què per fer arribar l’aigua del Llobregat a la planta d’Abrera s’ha de bombar des de l’assut fins a l’entrada a 
planta. Això suposa un 30% del consum total d’energia a l’ETAP del Llobregat, segons vàrem estimar al seu moment.  

2.- Per què l’aigua del Llobregat a Abrera ha de ser sotmesa a un tractament de potabilització molt més intens que la 
del Ter a Cardedeu (que hi arriba per gravetat i de molt millor qualitat !!). Un tractament (electrodiàlisi reversible) que 
consumeix molta energia, tal i com en Jordi Honey s’encarregà d’il·lustrar en la seva tesi doctoral. Fixa’t, en canvi que 
el consum energètic de l’ETAP Solsonès és el mateix que el de l’ETAP del Ter. Per què? Perquè l’ETAP Solsonès 
potabilitza l’aigua que prové de l’embassament de la Llosa del Cavall, aigua “pura” del Cardener que no ha “passat” per 
la conca salina de Cardona. Els costos d’aquesta ETAP són un bon referent per esbrinar què passaria si la qualitat de 
l’aigua del Llobregat a Abrera fos semblant a la del Cardener a la Llosa. 

Amb tota aquesta explicació, l’estimació del sobrecost que provoca l’activitat minera a la potabilització del Llobregat 
seria la següent: 0,0584 * 0,7 = 0,04088 seria el cost energètic una vegada descomptat l’efecte del bombament a Abre-
ra (30% del total). Llavors, el cost total variable seria de 0,0945€/m3.Considerem que els costos fixos fossin els matei-
xos (7.163.088 €/any, que és molt suposar, perquè si no fos necessària l’EDR d’Abrera, hi hauria menys manteniment i 
menys dedicació de personal); si agafem el volum produït a Abrera el 2008 (72,54 hm3), el cost total hagués estat de 

14M€ davant els 17M€ reals. 

És a dir, hi ha un sobrecost aproximat de 3M€ cada any !!!!!!!! 

https://www.aiguaesvida.org/una-aca-cada-cop-mes-desprestigiada-intenta-justificar-nous-transvasaments/
http://www.aiguaesvida.org/
http://www.xnca.org/?p=1329
https://www.dropbox.com/s/qigwtxx70jy7yr8/la%20morfia%20visites%20sallent.doc?dl=0
http://www.xnca.org/
http://www.bdscatalunya.org/index.php/campanyes/legali/item/314-bds-bages-demana-a-lajuntament-de-manresa-que-renuncii-al-patrocini-de-icl-iberpotash-a-la-festa-major
http://www.bdscatalunya.org/index.php/campanyes/legali/item/314-bds-bages-demana-a-lajuntament-de-manresa-que-renuncii-al-patrocini-de-icl-iberpotash-a-la-festa-major
https://docs.google.com/document/d/1P58URNrtp8KvXjoQnwIz81PY81p5qEfdmoA2O2qmSsw/edit
http://pobresaenergetica.es/ape_local/ape-bages/
http://www.odg.cat/ca/blog/obrim-inscripcions-al-volt-ii-un-repte-als-grans-projectes-energetics
http://www.odg.cat/ca/blog/obrim-inscripcions-al-volt-ii-un-repte-als-grans-projectes-energetics
http://www.esu2014.org/spip.php?page=programme
http://europeanwater.org/es/recursos/reportajes-y-publicaciones/454-el-tubo
http://europeanwater.org/es/agenda/504-encuentro-agua-democracia-y-las-infraestructuras-del-corredor-mediterraneo
https://www.dropbox.com/s/rm7qmnntduk0pjt/Finance.Cost%20de%20Producci%C3%B3%20Aigua%20ATL.xls?dl=0
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iii La tècnica d’impermeabilització utilitzada a Vilafruns consistí en una multicapa amb làmines de geotèxtil a l’exterior i plàstic 

polietilè a l’interior. Posteriorment, per indicació de Montsalat, l’empresa química Basf va estudiar la impermeabilització de 

superfícies de sal mitjançant poliuretà projectat, molt més senzill d’aplicar que no làmines de polietilè; després de resultats 

excel·lents al laboratori Iberpotash però no va accedir a realitzar una prova pilot. 

 
iv
 Segons els nostres comptes, aquests són les dades del/s col·lectors: 

 

Nom Litres/seg Any Durada Cost Diversos 
Col·lector vell 165 1985 30   Iberpotash paga 1M€/any + 11 empreses 

Col·lector nou 367 2016   99M€ 1ª Fase ( Abrera/mar)  feta 

Pla restauració 105 ? 50 100 M€ 1 MT/any, necessita 3.325.000 m3 any 

Dipòsits Gas 160 ? 10      

 

v  
Uns quants exemples: 
Programa de TVE “El escarabajo verde” dedicat especialment a la contaminació salina: 
http://www.rtve.es/television/20100504/rio-agua-salada/330016.shtml.  
Vídeo elaborat per CCOO (Medi ambient) emès el dia 9 de maig de 2010 pel canal 33, primera part, sobre els runams del Bages, 
on participa el nostre company Daniel Barbé, de la Xarxa per una Nova Cultura de 
l’Aigua.http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=-Yop178LtFA)  
La sal de la mort, documental realitzat per Núria Sala i Dani Sala d'E2S Produccions que segueix sobre el terreny la feina de Mont-
salat, n'entrevista alguns dels integrants i presenta l'afectació ambiental que causen els residus de la mineria de potassa del Bages. 

http://vimeo.com/22661589  
Video explicatiu del car que ens surt tenir un riu contaminat amb la sal: http://jordihoneyroses.blogspot.com.es/2010/06/un-

riu-brut-ens-surt-car.html 
Programa Repor “ Se lavan las manos” Aznalcóllar vsRunams del Bages: 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/repor/repor-se-lavan-manos/2406971/ 
Gravació casolana de la taula rodona de debat "Avui pa, demà gana?" http://vimeo.com/11739245) celebrada a les Drassanes de 
Barcelona.  
Clip del grup sallentí Bona Queena: http://www.prousal.org/prousal.php?id=21  
Símbols reivindicatius penjats al riu (salat) amb motiu de la festa popular, que ens va retirar el Sr. Moltó, alcalde de Sallent, però 
que va aparèixer ben documentats a Tv3 www.prousal.org/prousal.php?id=100&lang=ca  
La petada del col·lector de salmorres (tram nou, d’Abrera al mar) documentada a TV3 
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5fzp40x2pJ0  
El escarabajo verde: “Contamina tú, que ya pagamos nosotros” http://www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-
verde/escarabajo-verde-contamina-tu-ya-pagamos-nosotros/2860237/ 
I n’hi ha més, molts més.... 
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