
ÈXIT DE L’ASSEMBLEA CONVOCADA AHIR A SALLENT PER PROUSAL I MONTSALAT 

Més de 70  persones debaten el problema de la salinització del riu Llobregat, es constitueixen 

en comissions de treball i exigeixen ampliar la lluita contra l’abocament il·legal de residus salins 

al costat del Llobregat 

 

Ahir es va celebrar una assemblea de les plataformes ciutadanes ProuSal i Montsalat que 

s’oposen a l’abocament als runams dels residus salins produïts per les mines de potassa de la 

comarca del Bages, a Catalunya. 

Diversos ponents van justificar i pormenoritzar  la càrrega econòmica sobre el rebut de l’aigua 

avui  dia i per les generacions venidores  (més de 3 M€ any!) que suposa la salinització del 

Llobregat deguda a les mines de potassa propietat d’Iberpotash.Així mateix van desmuntar les 

mentides contingudes en el Pla Phoenix presentat per l’empresa minera , demostrant  que  

consisteix en embolicar la troca per demanar subvencions quan, en realitat, mirant els 

números de la pròpia empresa, acabarà  produint més potassa i augmentant el volum dels 

runams. 

En el transcurs de l’acte es van explicar en detall les accions judicials empreses  per Montsalat  

i els plets oberts pel despatx d’advocats Terraqui, a instàncies d’industrials  saliners. També es 

va comentar àmpliament  la sentència que, arran de la denúncia del sallentí Sr. Sebastià 

Estradé, condemna l’empresa i la Generalitat a tenir un pla de restauració dels runams i a 

augmentar l’import de la fiança de restauració. 

Entre el públic- unes 150 persones-  a més de membres de les dues plataformes convocants, hi 

havia una representació de l’ajuntament sallentí, de les associacions de veïns del poble,  

d’alguns sindicats, de diversos partits i de la Xarxa per la Nova Cultura de l’Aigua. 

Aquest  públic va participar àmpliament en el debat, fent incidència en quatre aspectes: a) la 

implicació necessària dels polítics locals i municipals i maneres d’aconseguir-la. b) La no 

acceptació de l’ampliació del runam i l’exigència de la seva desaparició, mal sigui un procés 

llarg i costós.  c) La necessitat d’implicació del moviment veïnal barceloní, ja que, en definitiva, 

la població de la conca baixa del Llobregat és qui paga i seguirà pagant la contaminació del riu 

que l’abasteix d’aigua. d) Les conseqüències de deixar els  runams com estan, que  poden ser 

encara més desastroses en un escenari de canvi climàtic els propers anys. 

 

Bages, 17 de desembre de 2012 


