
 
L´Estat té oberta la negociació per evitar 
que la situació dels runams rebi sanció 
europea 
El govern central s'aferra a argumentar que el que hi ha acumulat als dipòsits salins no és un 

residu 

07.02.2015 | 07:33 
El runam del Cogulló és al centre del procediment obert 

per la CEARXIU/D. C. 

 

DAVID BRICOLLÉ | SALLENT L'Estat 
espanyol té converses obertes amb la 
Comissió Europea per intentar evitar que la 
situació dels runams de les mines del Bages, i 
molt concretament la del Cogulló de Sallent, 
arribi al Tribunal Europeu i que acabi derivant 
finalment en una sanció econòmica per una 
infracció ambiental. 

Aquesta negociació té el seu origen en el procediment contra l'Estat espanyol que la 
Comissió Europea va anunciar que obria fa mig any (com va publicar aquest diari l'11 de 
juliol) per possible contaminació derivada de l'activitat minera a Sallent, més concretament 
pel runam del Cogulló. Seria l'equivalent al que en l'administració catalana correspondria a 
un expedient sancionador, que podria culminar amb una multa si es determina que aquest 
dipòsit contravé la normativa vigent. 

Segons ha pogut saber Regió7, el govern central ja ha tramès a la comissió de Medi 
Ambient els seus motius per justificar la situació d'aquests dipòsits. Tot i que aquesta 
informació forma part d'un procés intern entre totes dues administracions i no se n'han 
volgut facilitar els detalls, fonts properes han explicat a aquest diari que l'Estat s'aferra als 
arguments amb els quals la mateixa empresa Iberpotash i també la Generalitat han 
defensat la seva situació. Essencialment, que no es tracta d'un residu, sinó que el que hi 
ha acumulat en els runams és un material explotable "emmagatzemat" que espera el seu 
futur aprofitament i, sobretot, que la companyia ja té en marxa els plans per donar-li 
aquesta sortida. 

Quan es va fer pública l'obertura del procediment, el portaveu comunitari de Medi Ambient, 
Joe Hennon, va subratllar que "el problema és la sal [acumulada en aquests dipòsits] que 
pot contaminar l'aigua". L'expedient es va obrir a partir de la denúncia que va presentar el 
maig del 2013 el veterà advocat sallentí Sebastià Estradé. 

 


