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Aznalcóllar al Bages? 
Un nou desastre de l’empresa sueca Bolidén?

Prou Sal
Sallent, novembre de 2012

L’abril de 1998 una bassa de 8 hm2 
de materials especialment contami-
nants, especialment àcids, va reben-
tar i va contaminar el Guadiamar, 
afluent del Guadalquivir. Tot i que 
el Tribunal Suprem va condemnar 
l’empresa a pagar 45 M€, encara no 
hem vist res. La incompleta reparació 
del desastre l’hem pagat entre tots.
L’octubre del 2012 uns runams de 
més de 70 MTm, al Bages, salinitzen 
el Llobregat, aquesta vegada de ma-
nera lenta. Per més que el TSJC ha 
dictaminat que la fiança és insuficient, 
per més que hi ha una autorització 
ambiental que obliga Iberpotash a re-
collir les surgències de salmorra i que 
el POUM sallentí exigeix tenir un pla 
de restauració del runam, l’empresa 
no compleix cap de les seves obliga-
cions, sinó que fa volar coloms amb 
un Pla Phoenix que seguirà amb els 
abocaments de residus salins als ru-
nams. Iberpotash marxa de Sallent 
deixant el runam del Cogulló sense 
restaurar (i sense   plans de restau-
ració, i amb una fiança declarada 
il·legal pel TSJC). 

Qui paga aquest desastre? El deute 
de la Generalitat, el de l’ACA, la mala 
venda d’ATLL a un grup empresarial 
de Madrid, són conseqüències de 
la permissivitat dels nostres governs 
enfront de les multinacionals: entre 
tots paguem el que Iberpotash con-
tamina.

Al nostre país, si ets un peix gros, et 
pots fer més gros: al nostre país, qui 
contamina no paga.

Una mica d’història

La història de les mines de potassa 
del Bages ha estat la de la salinitza-
ció continuada del riu. Per més que 
al seu favor tenen que donen feina 
a unes 1.000 persones, la destrossa 
que provoquen és molt pitjor, perquè 
la sal que aboquen al costat del riu 
(darrerament, 5.000 Tm diàries!) es 
va desfent lentament contaminant 
rius, rieres i aqüífers i provoca quan-
tiosíssimes despeses públiques (que 
paguem entre tots) per tal de treure 
la sal del riu i aconseguir aigua po-
table per a la població de Barcelona 

i voltants: instal·lacions dessalinitza-
dores a Abrera i al Prat de Llobregat, 
immensos conductes per portar part 
de la salmorra al mar, diners i diners 
gastats, tot plegat per afavorir una 
multinacional que marxarà del país i 
ens deixarà havent de seguir dessali-
nitzant el nostre riu anys i més anys. 
Avui, el govern altre cop en mans de 
Convergència, beneeix el pla Phoenix 
d’Iberpotash (mireu-vos la seva revista 
a la web i veureu el nostre honorable 
president al costat del conseller dele-
gat de l’empresa inaugurant la plan-
ta de Súria) sense mirar els números 
ni comptar si realment augmentarà 
la contaminació salina o no, i sense 
voler saber (¿?) qui en treu realment 
beneficis, si el poble o l’empresa.

Estat actual de la qüestió 
i previsió de futur 

I, respecte al futur sembla que a la 
mina de Sallent només queda po-
tassa per 3 o 4 anys més d’extracció. 
L’empresa Iberpotash ja ha dit que 
d’aquí dos anys se’n va. El més greu 
és que se’n va i deixa el runam del 
Cogulló sense haver seguit ni les mí-
nimes mesures a les que l’obligava 
l’autorització ambiental, ni el Pla de 

restauració a què l’obliga el POUM 
sallentí. Molt ens temem que ens 
trobem al davant d’un nou Aznalcó-
llar, la mina belga que va deixar el 
vessament i mai ha pagat la indem-
nització. Aquest desastre serà, però, 
de vessament lent i de llarga durada 
(l’empresa diu en els seus documents 
que fins d’aquí cent anys no cal par-
lar-ne). Des de les dues plataformes 
que ens belluguem al Bages, Mont-
salat i ProuSal, estem decidits a exigir 
que restaurin el Cogulló, com a mí-
nim com els obliga la llei. I a fer veure 
a tothom que, si li apugen el rebut 
de l’aigua, una part és per pagar les 
despeses de corregir la contamina-
ció que provoca i seguirà provocant 
Iberpotash. A canviar el lema que no 
diuen públicament, però que duen a 
terme: Qui contamina, no paga.

Per saber-ne més

Hi ha un programa de TVE «El esca-
rabajo verde» dedicat especialment a 
la contaminació salina: www.rtve.es/
television/20100504/rio-agua-sala-
da/330016.shtml. 

També podeu veure un vídeo elabo-
rat 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 com-
pany Daniel Barbé, de la Xarxa per 
una Nova Cultura de l’Aigua. (www.
youtube.com/watch?feature=player_
embedded&v=-Yop178LtFA) 

La sal de la mort és un documental 
dut a terme per Núria Sala i Dani Sala 
d’E2S Produccions que segueix so-
bre el terreny la feina de Montsalat, 
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 

L’análisi ambiental del Pla Phoenix, 
dut a terme per Ramon Folch apor-
ta un grau de concreció al que ens 
seria molt difícil d’arribar i avui per 
avui, resulta imprescindible per veu-
re la magnitud del problema http://
estaticos.elperiodico.com/resources/
pdf/9/0/1351719966409.pdf 
Aqui trobareu un senzill i curt però 
exactíssim vídeo explicatiu del car que 
ens surt tenir un riu contaminat amb 
la sal: http://jordihoneyroses.blogs-
pot.com.es/2010/06/un-riu-brut-ens-
surt-car.html

Fer alguna cosa

A vegades no sabem què fer, o no 
se’ns ocorre. Les dues plataformes 
que treballem sobre el tema consi-
derem que si ens quedem només al 
Bages, mai tindrem prou força. Que 
és essencial que els ciutadans de Bar-
celona i voltants se n’adonin que una 
de les raons principals de la pujada del 
rebut de l’aigua que aviat els caurà a 
sobre, és perquè volen que paguem 
la contaminació salina produïda per 
Iberpotash. Per aconseguir que se 
n’adoni tanta gent totes les mans són 
poques: si voleu col·laborar, si ja en 
teniu prou de que paguem els bene-
ficis d’una multinacional, llegiu-vos 
un document d’aquests general, per 
tenir-ne una idea i anar assessorats, 
agafeu un massmedia, el que vulgueu 
(val des del Cuní a la vuit al vespre fins 
a l’ateneu llibertari de nosé on, el que 
us vingui de gust), contacteu-hi i mi-
reu que vulguin que hi anem a xerrar, 
explicar, debatre, etc. Llavors, envieu-
nos un email a prousal@xnca.org i/o 
a montsalat@gmail.com i ens posa-
rem en contacte ràpidament amb vo-
saltres per lligar-ho!

Apa, endavant! 

La sequia, no salinitzada, i l’immens runam del Cogulló al fons.


