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Assumpte: Nou col·lector de salmorres de la conca del Llobregat – tram Balsareny-Sallent-Abrera
(exp. OAA20100006)
Benvolguts Senyors,
La imminència de la construcció del nou col·lector de salmorres de la conca del Llobregat a la comarca de
Bages convida a donar una segona mirada crítica a les afectacions.
Ens adonem, amb un punt de sorpresa, que el projecte de nou col·lector al ramal del Llobregat s’aparta
significativament de la traça del col·lector actual al tram on el riu limita entre els termes de Sant Fruitós de
Bages i de Talamanca. En aquest tram, en comptes se seguir la traça del col·lector actual sota el cingle de la
Tolega per la riba dreta, en terme de Sant Fruitós, el projecte fa passar el nou col·lector per la riba esquerra,
pel pla de Les Generes, en terme de Talamanca. Segurament existeixen raons d’enginyeria de projecte que
ignorem per treure el nou col·lector de la traça original per la riba dreta i passar-lo durant un tram per la riba
esquerra, creuant dues vegades el Llobregat. Però sota la mirada del bon ús del territori, entenem que aquest
nou traçat pel nou col·lector és decididament inadequat i que causa un perjudici territorial i unes servituds
majors que les que tindria si seguís el traçat del col·lector actual, com és norma al projecte. El canvi de riba
per un tram relativament curt sembla una frivolitat sense justificació i, en aquest tram, especialment
desencertada.
La riba dreta és essencialment un vessant rocós excavat pel riu, el cingle de la Tolega, amb un peu de cingle
relativament estret que ocupen el col·lector actual, un camí ample i una cinta de bosc de ribera vora l’aigua.
En un determinat punt, la cinglera s’abaixa per l’arribada del Riudor. En aquesta riba dreta no hi ha
agricultura ni grans servituds més enllà del pas. En cas de vessament de salmorra, probablement aquesta
salmorra s’incorporaria ràpidament al Llobregat perquè la major part del tram és força pendent, afectant una
extensió reduïda.
Les característiques de la riba esquerra són oposades a les de la riba dreta. A la riba esquerra hi ha el Pla de
Les Generes, de terra fèrtil en la seva major part cultivada. Les Generes és una finca agrícola amb tradició.
Un vessament del nou col·lector al Pla de Les Generes ocasionaria un embassament de salmorra que de
seguida prendria gran extensió, comparable als vessaments de salmorra més catastròfics succeïts a la zona
humida de La Corbatera (Sallent) (08.2008, 11.2008 i 2009), als vivers de L’Angle (Manresa, El Pont de
Vilomara) (01.2009) i a l’horta de Martorell (08.2011), aquest darrer causat pel col·lector nou ja construït en
aquest tram del Baix Llobregat.
El col·lector de salmorres multiplica la seva perillositat en zones planes, mentre que el risc es redueix com
més pendent i més propera al riu és la zona per on transcorre.
Una bona gestió del territori és aquella que dedica les terres més fèrtils -les planes vora els rius com la de
Les Generes, els deltes com els del Llobregat...- a l’agricultura i a la natura, mentre fa l’esforç de fer passar
serveis i situar infraestructures a les terres menys productives. La traça del col·lector nou per la riba esquerra
incompleix de manera flagrant aquest principi d’afectar allò de menys valor i preservar allò més rendible en
termes de mercat i de potencial ambiental.
El canvi de riba del projecte de nou col·lector en aquest tram del Llobregat implica també l’afectació d’un altre
municipi: Talamanca. D’aquesta manera se sumen més afectacions a la conca del Llobregat derivades de la
mineria de potassa i més afectats.
El supòsit que el nou col·lector és una estructura soterrada sense major transcendència no deixa de ser una
veritat a mitges. En el millor del casos hi haurà l’ocupació del terreny i la compactació del sòl durant les obres
i l’obligació de servei de pas per tasques de manteniment; en el pitjor dels casos, que l’experiència fa témer,
les avaries amb fuita de salmorra concentrada fulminen tota mena de vegetació i deixen el sòl salinitzat per
anys o dècades.

Admetem que aquesta qüestió del traçat inesperat del nou col·lector per la riba esquerra al tram de Sant
Fruitós - Talamanca ens va passar per alt al temps d’exposició pública del projecte, l’any 2017. Però aquesta
qüestió té la magnitud suficient per no ignorar-la, ni que es vagi tard. Per tant, ara quan encara s’hi és a
temps perquè no s’han compensat les afectacions previsibles ni s’han iniciat les obres en aquest tram,
l’exposem amb el prec que l’ACA repensi aquest tram del projecte de nou col·lector de salmorres i que el
mantingui paral·lel a la traça del col·lector actual, sense sumar noves afectacions territorials.
En la confiança que s’atendrà aquesta sol·licitud, els saludem ben cordialment.
Plataforma cívica Montsalat
www.montsalat.cat
montsalat@gmail.com
Manresa, 07.05.2022

