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Salau mine (Couﬂens - Ariège - France)

BU

Va dictaminar el Tribunal administratiu de Toulouse: (Montant déductible fiscalem
el decret de 21 d'octubre de 2016, donant exclusiva llicència per recerca de minas a la
societat Variscan Mines ha estat cancel·lat.

Nom
Segons la seva declaració, "la Cort considera que segueix de les disposicions de l'ar4cle L. 122-1 del codi
minera que és per l'autoritat competent, sota el control del jutge de l'excés de poder,Adresse
d'assegurar, abans
de llicències exclusives d'inves4gació, candidats per a aquesta qües4ó té, directament o indirectament,
Code de
postal
capacitat tècnica i ﬁnancera que perme4 dur a terme recerca i d'assumir les obligacions
decrets per
protegir les interessos referit en els ar4cles 161 L. - 1 i L. 163 - 1 a L. 163 - 9 del codi miner.
".
Téléphone
Així, el Tribunal administra;u de Tolosa, va dir la insuﬁciència ﬂagrant del registre ﬁnancer de Variscan –
*
Courriel
Mines SAS, fent il·lusòria la conducció de mineria d'exploració per a la salut dels
treballadors,
dels
residents locals i del medi ambient, ja que segons l'ar;cle L.161 - 1 del codi miner citat
en
el
judici,
* L'envoi par courriel"el
permet de sub
treball de recerca o la mineria ha de complir, segons les normes establertes pel codi
de
salut
laboral
i
Mes
seguretat en el treball, les limitacions i obligacions necessàries per a la preservació remarques
de salut i seguretat
pública, per la força d'ediﬁcis públics i privats, per a la conservació de canals de comunicació, de la mina i
altres minas, de les caracterís;ques essencials de l'entorn, terrestre o marí;ma i en general per a la
protecció dels espais naturals i paisatges, les fauna i ﬂora, l'equilibri biològic i les recursos naturals".
Aquesta decisió és acollida per la ciutat de Couﬂens i associacions amb relleu immens. Perquè més
enllà de l'aspecte ﬁnancer, sabem que la mina de Salau ha riscs mortals: en par;cular, amiant, però
també arsènic i radó. Sabent les conseqüències sanitàries de l'exposició a carcinògens
tardanle montant
(indiquez que
le nombre,
dècades a manifestarse, si el treball d'exploració havia de con;nuar, aplanant el camí
a
una
possible
Cotisation de base individuell
explotació, treballadors podries haver estat exposats a aquests perills. Quants molts d'ells hauria deixat
Cotisation Couple (forfait) :
la seva salut i les seves vides?
Desitgem que, girant l'esquena als llocs de treball que matan i un projecte dolent per
el Salat desde
Cotisation
Jeunesles
et Faibles
seves fonts, per a la salut pública i el medi ambient, la vall de Haut Salat i més enllà, Couserans,
Cotisation Couple à faible rev
desenvolupen acBvitats en beneﬁci de tots, portadors de vida.
Don supplémentaire :

Mairie de Couﬂens, Couﬂens-Salau-Demain, Asso Henri Pézerat, Comité Écologique Ariégeois.
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